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„WiadomoÊci Sàsiedzkie” w Internecie
Szanowni Czytelnicy!
Z przyjemnoÊcià chcia∏em poinformowaç, ˝e zakoƒczyliÊmy prace nad elektronicznym wydaniem „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Niniejszym oddajemy w Wasze r´ce nowoczesny portal
informacyjny, dzi´ki któremu du˝o szybciej i skuteczniej b´dziemy w stanie
docieraç do Was z najÊwie˝szymi informacjami
o wa˝nych wydarzeniach w Wawrze.
Oprócz czytelnie podanej i cz´sto aktualizowanej zawartoÊci, oferujemy Paƒstwu tak˝e sporo
dodatkowych mo˝liwoÊci: kalendarz imprez kulturalnych i sportowych z terenu naszej Dzielnicy,
udzia∏ w sonda˝ach dotyczàcych aktualnych problemów, mo˝liwoÊç wspó∏tworzenia naszej gazety, wyszukiwanie kontaktów do ró˝nych instytu-

cji, stowarzyszeƒ, klubów, a tak˝e firm z naszego
terenu i wiele, wiele innych. Przedstawiona wersja portalu nie jest ostatecznà, skoƒczonà ca∏oÊcià. Ca∏y czas b´dziemy pracowaç, by go rozwijaç i uatrakcyjniaç. B´dziemy wi´c wdzi´czni za
wszelkie uwagi i propozycje co do zmian i nowoÊci, jakie warto na nim zamieÊciç.
Zapraszamy do wspó∏pracy wszystkie instytucje z terenu Dzielnicy. JeÊli planujecie jakieÊ
wydarzenie czy imprez´, z przyjemnoÊcià
wstawimy je do kalendarza imprez oraz poinformujemy o nich naszych czytelników. Wystarczy przys∏aç maila ze zg∏oszeniem na adres
redakcja.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy tak˝e do wspó∏pracy osoby, które chcia∏yby si´ w∏àczyç we wspó∏redagowanie
portalu. Nie wymagamy wielkiego doÊwiadczenia dziennikarskiego, nie wymagamy dyspozycyjnoÊci. Po prostu jeÊli chcesz mieç satysfak-

cj´ i zdobyç doÊwiadczenie w dziedzinie „dziennikarstwa obywatelskiego” napisz do nas. JesteÊmy otwarci na wspó∏prac´ i ch´tnie pomo˝emy
w poznaniu tajników dziennikarskiego fachu.
A jeÊli nie masz czasu na samodzielne pisanie, a posiadasz informacje lub zdj´cia, które
chcia∏(-a)byÊ udost´pniç czytelnikom, wystarczy napisaç do nas, z przyjemnoÊcià zredagujemy je i udost´pnimy w Twoim imieniu.
Nasz portal obecnie obejmuje swoim zasi´giem trzy warszawskie dzielnice: Weso∏à, Wawer i Prag´ Po∏udnie. Jednak ma mechanizm
rozdzielania wydaƒ, w prosty sposób umo˝liwiajàcy przeglàdanie wszystkich wiadomoÊci, lub
wysortowanie tylko tych dotyczàcych interesujàcej nas dzielnicy.
Serdecznie zapraszamy na

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Redaktor Naczelny
Marcin J´drzejewski
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Wawer oczami seniorów, cz. I – Aleksandrów
Jednym z najstarszych
aleksandrowskich autochtonów jest pan Leszek, który
urodzi∏ si´ tutaj w 1931 roku.
Poczàtki swojej macierzystej
osady zna przede wszystkim
z opowieÊci rodziców:
„Pierwszym osiedleƒcem by∏
Müller Aleksander, Niemiec,
który sprowadzi∏ tutaj swoich dwóch braci...”.
Sprzedawanie ziemi nabywcom pochodzenia niemieckiego by∏o wówczas powszechnà praktykà zubo˝a∏ych rodzin polskich. Pan Leszek wspomina cytat z Marii Konopnickiej, odnoszàcy si´ do tamtych czasów:
„Chodzi∏y tam Niemce, chodzi∏y odmieƒce.
Sprzedaj ch∏opie ziemie, b´dziesz mia∏ czerwieƒce”.
Stopniowo w Aleksandrowie zacz´li budowaç si´
Polacy (pierwszy mia∏ nazwisko Pruszyƒski), ale to
Niemcy byli w∏aÊcicielami najatrakcyjniejszych dzia∏ek. Jeden z nich, F´cki, mia∏ w posiadaniu paƒstwowe dziÊ jezioro Morskie Oko. Tutaj zje˝d˝ali
si´ bogaci kupcy ˝ydowscy z Falenicy oraz
spragnieni malowniczych krajobrazów mieszkaƒcy Warszawy. Wczasowicze spacerowali
po lesie, kàpali si´ w czystej wodzie, opalali
na piaszczystej pla˝y i korzystali z kajaków.
Dzi´ki tej atrakcji turystycznej Aleksandrów
przed wojnà s∏ynà∏ jako miejscowoÊç letniskowa, podobnej rangi jak Âwider.
Do 1939 roku ówczesnà wieÊ zasiedlali Polacy i Niemcy, z przewagà naszych zachodnich
sàsiadów. W roku 1939, tu˝ przed wybuchem
wojny, niemieccy osadnicy wyjechali do „wuja Hitlera”, który chcia∏ chroniç obywateli rasy
aryjskiej. Pozosta∏o tutaj tylko kilku, m.in.
F´cki, który, b´dàc w kontakcie ze swoimi rodakami, wspó∏tworzy∏ niebezpieczny dla
mieszkaƒców niemiecki wywiad. Do opustosza∏ych domów skierowano wysiedleƒców
z Poznania. Po poprzednich gospodarzach pozosta∏ –
dziÊ ju˝ porozbijany i poroÊni´ty mchem – zabytkowy
cmentarz ewangelicki w g∏´bi ulicy Szulczyka, który
wcià˝ jest odwiedzany przez rodziny zmar∏ych. Dzia∏ki
poniemieckie w 1946 r. przesz∏y w r´ce paƒstwa –
na podstawie dekretu o majàtkach opuszczonych.
Pan Leszek dobrze pami´ta okres II wojny Êwiatowej.
Kilka dni przed jej wybuchem po domach chodzili wojskowi – roznosili maski przeciwgazowe i pouczali o koniecznoÊci chowania si´ podczas nalotu do piwnic.
Pierwszego wrzeÊnia widaç by∏o na niebie bitw´ lotnictwa – poczàtkowo obserwatorzy myÊleli, ˝e sà to jeszcze çwiczenia. Gwa∏townie nastàpi∏a powszechna mobilizacja. Wojsko polskie, walczàce w obronie stolicy,
po kapitulacji Warszawy zacz´∏o wycofywaç si´ w kierunku wschodnim. Mieszkaƒcy okolic Aleksandrowa zapami´tali masakr´ – ostrzelanie przez wojska niemieckie polskiego pu∏ku piechoty – nad Morskim Okiem.
Na czas kampanii wrzeÊniowej Aleksandrów zaludni∏ si´ od cywilów, uciekinierów z bombardowanej i ostrzeliwanej Warszawy. Gospodarze dzielili
si´ z nimi wszystkim, co mieli, stopniowo zaczyna∏o brakowaç cukru, soli, wreszcie chleba. T∏umy
ludnoÊci cywilnej ucieka∏y dalej, w kierunku Miƒska
Mazowieckiego albo Lublina. Do 17 wrzeÊnia szukano schronienia na granicy wschodniej. Z grupami
rejterujàcych Niemcy rozprawiali si´ bezlitoÊnie,
ostrzeliwujàc ich z samolotów bombowych. Po kapitulacji stolicy, wielu jej mieszkaƒców powróci∏o

do swoich domów i pozostawa∏o w nich a˝ do Powstania Warszawskiego.
Czas wojny w Aleksandrowie przebiega∏ doÊç
spokojnie. W niektórych domach brakowa∏o m´˝czyzn, zaanga˝owanych we wrzeÊniowe dzia∏ania
zbrojne. Dzieci nie mia∏y zapewnionej edukacji. Dynamiczny rozwój zdarzeƒ mia∏ powróciç dopiero
w ostatnich miesiàcach dzia∏aƒ zbrojnych. Po przegraniu Powstania Warszawskiego nawet z Aleksandrowa widaç by∏o krwawà ∏un´ nad p∏onàcà stolicà.
Jeszcze w lecie 1945 roku Aleksandrów by∏ ostrzeliwany z bunkrów, rozmieszczonych na pobliskiej
Pohulance. Do dziÊ zachowa∏y si´ inne bunkry, na
drodze z Aleksandrowa do Wiàzowny, przy koƒcu
ulicy Podkowy. Po przegranej ˝o∏nierze niemieccy
chcieli tam porozkr´caç zainstalowane wewnàtrz
pompy, ˝eby zalaç polskie pola i uprawy. Troch´ dalej, w stron´ Józefowa, mieÊci si´ miejsce pochówku straconych podczas wojny okolicznych ˚ydów.
Po ustaniu konfliktów zbrojnych aleksandrowscy
ch∏opcy lubili chodziç po lasach w poszukiwaniu „skarbów” pozostawionych przez wojska (g∏ównie rosyj-

skie): kul, ∏adunków, dynamitów i moêdzierzy. Do ulubionych zabaw nale˝a∏o rzucanie granatem, wykr´canie
zapalnika ze znalezionej kuli albo rozmontowywanie
wyszukanych karabinów. Efekt tych zabaw by∏ tragiczny, ró˝nego rodzaju ekscesy kilkoro aleksandrowskich
m∏okosów przyp∏aci∏o gwa∏townà i bolesnà Êmiercià.
Przed wojnà w Aleksandrowie dzia∏a∏a szko∏a niemiecka, prowadzono tak˝e nauczanie polskich dzieci
na poziomie trzech pierwszych klas podstawówki.
W czasie wojny sporadycznie funkcjonowa∏o tajne nauczanie. Wi´kszoÊç m∏odzie˝y z Aleksandrowa ukoƒczy∏a póêniej gimnazjum w Falenicy. Pan Leszek wspomina, ˝e szko∏à opiekowa∏o si´ wówczas... wojsko. Wozi∏o m∏odzie˝ na wycieczki, pokazy filmów i imprezy taneczne, przede wszystkim do pobliskiej Wiàzowny.
Mieszkaƒcy Aleksandrowa w okresie powojennym nie byli zamo˝ni. Drewniane domy cz´sto p∏on´∏y, wymusza∏y na w∏aÊcicielach przeprowadzki.
JeÊli ojciec chorowa∏, syn musia∏ rezygnowaç z pracy zawodowej i przejmowaç gospodark´. Takie by∏o
te˝ doÊwiadczenie pana Leszka. W latach 50. dzieli∏
wraz z rodzicami pokój i kuchni´ w 30-metrowym
domku w pobli˝u budynków gospodarczych. Razem
z dzier˝awà jego pole obejmowa∏o kilkanaÊcie hektarów. Na lepszej, gliniastej ziemi uprawiano pszenic´, na nieco gorszej ˝yto, ziemniaki oraz traw´ dla
byd∏a. W Aleksandrowie nie by∏o sadów, hodowcy
mieli drzewa owocowe co najwy˝ej na w∏asny u˝ytek. WÊród zwierzàt gospodarczych przewa˝a∏y kro-

wy, Êwinie, konie oraz kury. Na rolnictwie trudno by∏o dorobiç si´ majàtku – po Êlubie pan Leszek wraz
z ˝onà i przychodzàcymi na Êwiat kolejnymi dzieçmi
przez kilka lat nadal mieszka∏ wraz z rodzicami.
˚ona pana Leszka wspomina przybycie do Aleksandrowa w po∏owie lat 60.: „To by∏ duch i pitów: nie by∏o Êwiat∏a, dróg ani sklepów; najbli˝szy oÊrodek zdrowia w Wiàzownej, cztery kilometry stàd; najbli˝szy koÊció∏ – w Falenicy...”. Dopiero w roku 1967 postawiono przy ulicach latarnie, a w latach 70. puszczono autobus do cmentarza w RadoÊci. Proboszczowie parafii w Falenicy, ksiàdz Szulczyk, a potem ksiàdz Chudek – postarali si´ o drog´ do cmentarza przy ulicy
Z∏otej Jesieni. W latach 80. kilometr dalej pociàgni´to p´tl´ autobusowà 115, potem 161. Obecnie doje˝d˝ajà tam autobusy z Grochowa: 115 i 142.
W latach 70. nadmierne podatki ograniczy∏y mo˝liwoÊç czerpania dochodu z uprawianej ziemi. Rolnicy z Aleksandrowa zacz´li szukaç pracy w pobliskich
zak∏adach przemys∏owych, które wówczas prze˝ywa∏y rozkwit. Do poczàtku lat 90. (wówczas nastàpi∏a
prywatyzacja i upadek wielu przedsi´biorstw) kilka
tysi´cy robotników zatrudnia∏y du˝e fabryki:
Mera-Pnefal, huta szk∏a, tartak i betoniarstwo w Falenicy, zak∏ady Szpotaƒskiego
i ZWAR w Mi´dzylesiu, Areometr i Instytut
¸àcznoÊci w Miedzeszynie. Niektórzy pracownicy awansowali i wyje˝d˝ali na kontrakty zagraniczne, dorabiajàc si´ w∏asnego domu. Inni budowali si´ „na dziko” – kiedy
w sobot´ zaczynano po kryjomu si´ budowaç, a w poniedzia∏ek postawiono ju˝ stó∏
i ∏ó˝ko – zgodnie z obowiàzujàcym wówczas
prawem w∏adze nie mog∏y wyrzuciç w∏aÊcicieli z w∏asnego, jeszcze przez d∏ugi czas
mocno prowizorycznego domu.
Aleksandrów w pami´ci starszych mieszkaƒców to trzy ma∏e osiedla. Pierwsze powsta∏o przy po∏àczeniu z Falenicà (ul. Zagórzaƒska), drugie za∏o˝yli niemieccy osadnicy
przy drodze do Wiàzowny (ul. Podkowy), trzecie jest po∏o˝one jeszcze dalej w kierunku Wiàzowny
(ul. Wiàzowska). Wielkie gospodarstwa (do ka˝dego
z nich gospodarz otrzymywa∏ tak˝e dzia∏k´ leÊnà) w latach 90. parcelowano na ma∏e dzia∏ki. Znacznà cz´Êç
obszaru pokrywajà lasy paƒstwowe, nale˝àce do NadleÊnictwa Celestynów, któremu podlega LeÊnictwo
Zbójna Góra. Wspomnienia pana Leszka z pracy leÊnika dotyczà szybkiej jazdy motocyklem i goÊcinnych
gospodarstw, odwiedzanych na trasie leÊniczych obchodów. Praca w lesie dotyczy∏a przede wszystkim
dopilnowania pilarzy i wyróbki drewna, zwierz´tami
zajmowa∏o si´ kó∏ko ∏owieckie. Zapytany o leÊne zwierz´ta na terenie Aleksandrowa, pan Leszek wymienia
przede wszystkim ∏osie, dziki, sarny oraz lisy.
W roku 1992 w∏àczono Aleksandrów do Warszawy i tym samym przy∏àczono do Wawra. Zadowoleni sà nie tylko m∏odzi mieszkaƒcy, którzy – mimo
rustykalnych krajobrazów – majà meldunek sto∏eczny. Równie˝ seniorzy si´ cieszà: „Dla Wiàzowny oddzielony lasami Aleksandrów by∏ zawsze kulà u nogi. Teraz jest wi´cej mo˝liwoÊci, du˝o lepiej”.
Joanna Czy˝
W imieniu redakcji „Wawerskich WiadomoÊci
Sàsiedzkich” autorka zaprasza seniorów, mieszkaƒców innych wawerskich osiedli do kontaktu
z redakcjà w celu udost´pnienia na ∏amach pisma innych, równie interesujàcych wspomnieƒ.
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rad osiedli. JeÊli praca
komisji zakoƒczy si´
sukcesem, wybory do
rad osiedli odb´dà si´ jesienià. Komisja ¸adu Przestrzennego obradowa∏a nad miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego RadoÊci po zachodniej stronie ulicy Patriotów. Komisja po wynotowaniu d∏ugiej listy braków i wad planu uzna∏a,
˝e tak przygotowany plan, po uwzgl´dnieniu koniecznych poprawek, b´dzie wymaga∏ ponownego
wy∏o˝enia. Do zdania komisji przychyli∏a si´ Rada
Dzielnicy rekomendujàc Radzie Warszawy skierowanie planu do ponownego wy∏o˝enia. Kolejnym
planem opiniowanym przez Komisj´ ¸adu Przestrzennego b´dzie plan okolic ronda Marsa – P∏owiecka ograniczonych linià kolejowà, ulicà Marsa,
ulicà P∏owieckà i ulicà Edisona.
Marcin Kurpios

Kwiecieƒ w Radzie Dzielnicy Wawer
5 kwietnia radni i urz´dnicy naszej dzielnicy otrzymali przykrà wiadomoÊç.
W wieku 84 lat zmar∏ po
ci´˝kiej chorobie pan Orest
P´gierski, zas∏u˝ony samorzàdowiec, pierwszy burmistrz gminy Wawer. Cz∏owiek, dzi´ki pracy którego
zaniedbana i niedoinwestowana cz´Êç dotychczasowej Pragi Po∏udnie od∏àczy∏a si´, tworzàc
samodzielnà gmin´ – Wawer. W m∏odoÊci pan
Orest by∏ dzia∏aczem harcerskim, a podczas
wojny ˝o∏nierzem Narodowej Organizacji Wojskowej, w której nosi∏ pseudonim Ursyn.

W mijajàcym miesiàcu Rada Dzielnicy zdecydowa∏a o kolejnym po∏àczeniu dwóch szkó∏ –
Szko∏y Podstawowej nr 86 i Gimnazjum nr 102,
mieszczàcych si´ w tym samym budynku.
W wyniku po∏àczenia zmniejszà si´ koszta administrowania obiema szko∏ami. Lepiej wykorzystany zostanie równie˝ budynek szko∏y i zaplecze dydaktyczne i sportowe. Dzielnica szacuje,
˝e w wyniku po∏àczenia szkó∏ roczna oszcz´dnoÊç w wydatkach wyniesie 86 tys. z∏otych.
W kwietniu pracowa∏y intensywnie komisje Rady Dzielnicy. Komisja Statutowa po analizie statutu
dzielnicy przedstawi∏a na piÊmie swoje uwagi przewodniczàcej Rady Warszawy. Poprawiane sà równie˝ zawieszone przez Prezydent Warszawy statuty

Konsultacje komunikacji miejskiej w Wawrze
Od dnia 19 kwietnia 2011
roku ZTM konsultuje projekt
zmian w uk∏adzie komunikacyjnym dzielnicy Wawer.
Konsultacje potrwajà przez
miesiàc, w tym czasie odb´dà si´ te˝ badania sonda˝owe na losowo wybranych
mieszkaƒcach Wawra, którzy kilka lat temu byli pytani o preferencje komunikacyjne, a teraz ZTM chce spytaç ich o to samo, ale na podstawie ju˝ konkretnego projektu
komunikacyjnego.
Wynik badaƒ sonda˝owych i konsultacji poznamy prawdopodobnie pod koniec maja, a zmiany
majà wejÊç od 1 paêdziernika 2011 roku.
Wawer oraz inne dzielnice zostanà zasilone
10–11 dodatkowymi tak zwanymi brygadami
(kierowcy +autobus), dzi´ki którym mo˝liwa
b´dzie poprawa cz´stotliwoÊci, regularnoÊci
i punktualnoÊci kursowania linii autobusowych.
Celem projektu jest lepsze skomunikowanie
linii autobusowych z komunikacjà szynowà.
G∏ównym Êrodkiem transportu z dzielnicy Wawer do centrum Warszawy b´dzie kolej, dodatkowo poprawi si´ dojazd do tramwajów na Grochowie, przy Rondzie Waszyngtona oraz komunikacja na buspasie na Trasie ¸azienkowskiej.
ZTM, projektujàc nowà siatk´ komunikacyjnà,
opiera∏ si´ na Strategii Zrównowa˝onego Rozwoju transportu do roku 2014 uchwalonej w sierpniu 2009 roku. Oto szczegó∏y projektu:
• 113
Falenica – Bys∏awska – Patriotów – Widoczna – P∏owiecka – (powrót: P∏owiecka – B∏´kitna – Widoczna) – Grochowska – Wiatraczna
Cz´stotliwoÊç co 10 minut w szczycie A i B,
w mi´dzyszczycie i w weekend co 15 minut. G∏ównym celem zmiany jest poprawa punktualnoÊci i regularnoÊci komunikacji w relacji Falenica – Wawer
– Grochów, gdzie wyst´pujà najwi´ksze potoki komunikacyjne. Do centrum ZTM proponuje bezpoÊrednio komunikacj´ szynowà w postaci linii S1
i KM7 i lini´ 113 + tramwaje 9, 24 lub lini´ 525 od

przystanku Trakt Lubelski. Zmiana na t´ chwil´ budzi najwi´ksze kontrowersje, poniewa˝ zabiera si´
bezpoÊrednià lini´ autobusowà 521 do centrum
kursujàcà przez ca∏y Wawer, zmuszajàc pasa˝erów
do przesiadek, które szczególnie na p´tli Wiatraczna
sà dosyç ucià˝liwe. Moim zdaniem rozwiàzaniem
jest rezygnacja z tej zmiany lub poprawa skomunikowania z komunikacjà szynowà poprzez budow´
nowego przystanku zbiorczego na ulicy Grochowskiej dla wszystkich linii koƒczàcych tras´ na p´tli
Wiatraczna, które zawraca∏yby przez tory tramwajowe przy ulicy Kickiego i nast´pnie na p´tl´ Wiatraczna. Wed∏ug mnie poprawy wymaga równie˝
kursowanie tramwajów, priorytetem powinno byç
zmniejszenie czasu przejazdu tego Êrodka lokomocji na odcinku Goc∏awek – Centrum poprzez wprowadzenie tak zwanej „zielonej fali” dla tramwajów.
• 115
Linia zostanie zlikwidowana, zastàpiona przez
linie 213, 215 i 137.
• 119
Mi´dzylesie – Aleja Dzieci Polskich – ˚egaƒska – Zwoleƒska – Trakt Lubelski – Bronowska –
Wa∏ Miedzeszyƒski – Trasa Siekierkowska –
Beethovena – Bobrowiecka – Che∏mska – Dolna
– Pu∏awska – Rakowiecka – Aleja Niepodleg∏o-

Êci – Âwi´tego Boboli – Rakowiecka – Rakowiecka Sanktuarium (powrót: Rakowiecka – ¸owicka – Madaliƒskiego – Âwi´tego Boboli)
Cz´stotliwoÊç co 15 minut przez ca∏y dzieƒ
powszedni, w weekend co 20 minut.
Linia 119 wraz z linià 113 jak na razie wywo∏uje najwi´cej dyskusji. Protestujà g∏ównie
mieszkaƒcy okolic ulicy Lucerny, którzy tracà
po∏àczenie z drugà stronà Warszawy. Jednak poprawa cz´stotliwoÊci i wyprostowanie linii sà na
pewno korzystne.
Moim zdaniem w przypadku tej zmiany wchodzà w gr´ dwa rozwiàzania: niewprowadzenie korekty trasy lub lepsze skomunikowanie linii 213
z linià 119 ni˝ to jest proponowane na stronie ZTM.
• 137
Wola Grzybowska – ˚ó∏kiewskiego – Armii Krajowej – 1 Praskiego Pu∏ku – Niemcewicza – Wspólna – Korkowa – Stepowa – Okularowa – Marsa
– P∏owiecka – Grochowska – Zakole – Wiatraczna (powrót Wiatraczna) – Dwernickiego – Podskarbiƒska – Miƒska (powrót Stanis∏awowska) – Chodakowska – ˚upnicza – Bliska – Dworzec Wschodni (Lubelska). Wybrane kursy do Starej Mi∏osnej.
cd. na str. 3 ➽

Z piosenkà przez rosyjskie bezdro˝a
czyli s∏owno-muzyczna podró˝ w g∏àb Rosji, jakiej nie znacie.
Ural, A∏taj, Bajka∏ – pi´kne, dzikie miejsca, odleg∏e i urzekajàce. ˚yjàcy tam ludzie i otaczajàce
ich realia to fantastyczny splot pradawnych dziejów Rosji ze Êwie˝à jeszcze, pe∏nà komunistycznych absurdów przesz∏oÊcià i z ukszta∏towanà przez przesz∏oÊç teraêniejszoÊcià.
Podró˝nik Piotr Tederko z niezwyk∏ym wyczuciem wychwytuje subtelne smaczki kulturowe z odbytych w gronie przyjació∏ wypraw do Rosji i barwnie je opisuje – ˝ywym s∏owem i licznymi fotografiami. Snuje wciàgajàce i zabawne opowieÊci, których mo˝na by s∏uchaç godzinami. Tym bardziej jeÊli ka˝dà opowieÊç okraszajà utwory najs∏ynniejszego rosyjskiego barda Bu∏ata Okud˝awy w tradycyjnym wykonaniu Wies∏awa Kowalskiego – muzyka od lat zajmujàcego si´ twórczoÊcià Bu∏ata.
Na niezapomnianà rosyjskà podró˝, ∏àczàcà przygod´ z lirykà, serdecznie zapraszamy Paƒstwa
w niedziel´ 22 maja o godzinie 20.00 do cudownie podró˝niczego miejsca – Stacji Falenica.
Wst´p: 15 z∏.
Miejsce: KINOkawiarnia Stacja Falenica, ul. Patriotów 44A, 04-912 Warszawa
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Witaj majowa jutrzenko
Preambu∏a
W imi´ Boga w Trójcy
Âwi´tej jedynego. Stanis∏aw
August z Bo˝ej ∏aski i woli
narodu król Polski, wielki
ksià˝´ litewski, ruski, pruski, mazowiecki, ˝mudzki,
kijowski, wo∏yƒski, podolski, podlaski, inflancki,
smoleƒski, siewierski i czernichowski, wraz
z stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentujàcymi.
Uznajàc, i˝ los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawis∏, d∏ugim doÊwiadczeniem poznawszy zadawnione rzàdu naszego wady, a chcàc
korzystaç z pory, w jakiej si´ Europa znajduje
i z tej dogorywajàcej chwili, która nas samym
sobie wróci∏a, wolni od haƒbiàcych obcej przemocy nakazów, ceniàc dro˝ej nad ˝ycie,
nad szcz´ÊliwoÊç osobistà egzystencj´ politycznà, niepodleg∏oÊç zewn´trznà i wolnoÊç
wewn´trznà narodu, którego los w nasze r´ce
jest powierzony, chcàc oraz na b∏ogos∏awieƒstwo, na wdzi´cznoÊç wspó∏czesnych i przysz∏ych pokoleƒ zas∏u˝yç, mimo przeszkód, które w nas nami´tnoÊci sprawowaç mogà, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolnoÊci,

dla ocalenia Ojczyzny naszej
i jej granic, z najwi´kszà sta∏oÊcià ducha niniejszà konstytucj´ uchwalamy i t´ ca∏kowicie
za Êwi´tà, za niewzruszonà deklarujemy, dopóki by naród
w czasie prawem przewidzianym wyraênà wolà nie uzna∏
potrzeby odmienienia w niej jakiego artyku∏u. Do której to
konstytucji dalsze ustawy sejmu teraêniejszego we wszystkim stosowaç si´ majà.
Konstytucja 3 maja zosta∏a ustanowiona ustawà rzàdowà przyj´tà przez sejm 3 maja 1791
roku. Konstytucja wprowadzi∏a zrównanie
mieszczan i szlachty oraz nada∏a ch∏opom
ochron´ paƒstwowà. Znios∏a liberum veto. Powszechnie przyjmuje si´, ˝e Konstytucja 3 maja
by∏a pierwszà w Europie i drugà na Êwiecie
(po konstytucji amerykaƒskiej z 1755 roku) nowoczesnà, spisanà konstytucjà.
Trud ratowania paƒstwa i przygotowania
konstytucji podj´∏a grupa patriotycznych polityków, którzy jednak nie bez oporów prowadzili prace nad konstytucjà. Mimo tego prace doprowadzono do koƒca i 3 maja krój Stanis∏aw

Majowe Êwi´ta
Wszystkiego najlepszego
mamo...
Dzieƒ Matki to Âwi´to
wyjàtkowo dla nas wa˝ne,
obchodzone w Polsce po
raz pierwszy w Krakowie
w 1923 roku. Ta pi´kna tradycja swoje poczàtki ma
w staro˝ytnej Grecji. W samym Êrodku wiosny przyst´powano tam do celebrowania Êwi´ta Matki Natury. Podczas uroczystoÊci, których punktem kulminacyjnym by∏o
palenie ofiar przyniesionych przez uczestników,
sk∏adano ho∏d bogini Rei, ˝onie Kronosa, b´dàcej matkà wszechÊwiata oraz wszystkich bóstw.
W staro˝ytnym Rzymie
istnia∏ zwyczaj obchodzenia
Êwi´ta bogini Cybele, równie˝ uwa˝anej za matk´ bogów. Âwi´to to nazywano Hilaria i trwa∏o ono trzy dni,
prawdopodobnie od 15 do
18 maja.
Wspó∏czesny Dzieƒ Matki
to przede wszystkim szczere
˝yczenia, radoÊç i podzi´kowania za to wszystko, co
otrzymujemy od naszych
mam. Wspólne Êwi´towanie
to w∏asnor´cznie wykonane
laurki, kwiaty, czekoladki.
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Wraz z ca∏à Redakcjà „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” sk∏adamy wszystkim
Mamom najserdeczniejsze ˝yczenia
szcz´Êcia i pomyÊlnoÊci i ˝yczymy im
spe∏nienia najskrytszych marzeƒ.
1 Maja – Âwi´to Pracy
1 maja od zawsze kojarzy∏ mi
si´ z wielobarwnymi pochodami,
z balonami i powiewajàcymi bia∏o-czerwonymi flagami. Jako ma∏a
dziewczynka bardzo ch´tnie bra∏am udzia∏ w pochodach pierwszomajowych, nie zawsze rozumiejàc,
o co w tym naprawd´ chodzi. Wiedzia∏am, ˝e b´dà
balony, papierowe flagi i du˝o zabawy. Dopiero póêniej z biegiem
czasu zrozumia∏am, co tak naprawd´ jest w tym dniu wa˝ne.
Âwi´to Pracy jest Êwi´tem mi´dzynarodowym obchodzonym od
1890 r., jest dniem solidarnoÊci
klasy robotniczej. Idee tego Êwi´ta powsta∏y w Stanach Zjednoczonych, a jego g∏ównym celem
jest wspólnota interesów ludzi
pracy, walka o godnà prac´ i wynagrodzenie. Dzieƒ ten na ca∏ym
Êwiecie obchodzony jest w formie
pochodów, wieców i festynów.

August Poniatowski móg∏ podpisaç ustaw´.
Od tego momentu Konstytucja sta∏a si´ symbolem patriotyzmu, rozwagi i kompetencji,
do którego odwo∏ywa∏y si´ przez nast´pne,
trudne lata kolejne pokolenia Polaków. Pami´tajmy o tym w dniu majowego Êwi´ta. Obecnie
wprawdzie nie grozi nam utrata niepodleg∏oÊci,
ale widzimy wiele symptomów choroby paƒstwa podobnych do tych z XVIII wieku. Równie˝ obecnie potrzebujemy rozwiàzaƒ na miar´
Konstytucji Trzeciego Maja i polityków na miar´ jej twórców.
W∏odzimierz Zalewski
Wraz z ideà Âwi´ta Pracy powsta∏y zwiàzki zawodowe, przepisy odnoÊnie do warunków i bezpieczeƒstwa pracy, przepisy kodeksu prawa pracy. Ulicami miast maszerujà ludzie, dla których
praca jest wa˝na, ale wa˝ne jest tak˝e poszanowanie przys∏ugujàcych im praw.
Mi´dzynarodowe Âwi´to Pracy kojarzone jest
bardzo cz´sto z komunistycznà przesz∏oÊcià.
Lecz Êwi´to to, choç przez komunistów za-

w∏aszczone, nie jest wy∏àcznie ich Êwi´tem.
Z biegiem czasu nadal ch´tnie obchodzone, nieco zmieni∏o swojà postaç. Nadal wi´kszoÊç
Polaków wywiesza narodowe flagi, nadal organizowane sà pochody pierwszomajowe i przemówienia. Jednak w obecnej sytuacji, gdy rosnàce
bezrobocie zmusza nas do 10-godzinnego dnia
pracy, wywalczone idee odchodzà nieco do lamusa. Liczy si´ to, by pracowaç, by mieç za co
utrzymaç rodzin´... a Êwi´to 1 Maja dla wielu
z nas jest traktowane jako kolejny dzieƒ, w którym mo˝emy od pracy odpoczàç i poÊwi´ciç ten
czas naszym najbli˝szym.
Ilona Szymaƒska
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Cz´stotliwoÊç co 10 minut w szczycie A i B,
co 15 minut w mi´dzyszczycie i w weekend.
Poprawa regularnoÊci w relacji Marysin –
Grochów to g∏ówna zaleta zmiany. Wadà na
pewno jest zabranie bezpoÊredniej linii z ulicy
KoÊciuszkowców na Grochów. Moim zdaniem
lepsze skomunikowanie linii 215 z linià 137 powinno poprawiç sytuacj´.
• 142
Falenica – Bys∏awska – Patriotów – Przewodowa
– Wa∏ Miedzeszyƒski – Trakt Lubelski – Floriana –
B∏´kitna – Widoczna – P∏owiecka (powrót: P∏owiecka – Trakt Lubelski) – Grochowska – Wiatraczna
Cz´stotliwoÊç co 15 minut w dzieƒ powszedni
i co 20 minut w weekend.
Podstawowà zaletà jest wprowadzenie komunikacji na zachodni odcinek ulicy Przewodowej
oraz znaczàca poprawa cz´stotliwoÊci kursów
na ulicy Trakt Lubelski. Wadà wycofanie z B∏ot.
Moim zdaniem najlepszym rozwiàzaniem powinno byç przed∏u˝enie linii do p´tli B∏ota w zamian
za proponowanà lini´ 161.
• 146
Trasa bez zmian. Cz´stotliwoÊç co 15 minut
w dzieƒ powszedni i co 20 minut w weekend.
Poprawa cz´stotliwoÊci na ca∏ym odcinku
Wa∏u Miedzeszyƒskiego, dokonana bez zabierania czegokolwiek – to zdecydowanie najlepsza
z proponowanych modyfikacji.
• 147
Dworzec Wschodni (Kijowska) ... Aleja Dzieci
Polskich – Nowoborkowska – Macierówka
Cz´stotliwoÊç co 15 minut przez ca∏y dzieƒ
powszedni i co 20 minut w weekend.
Ogromnym plusem jest poprawa cz´stotliwoÊci
linii, wadà jest lokalizacja p´tli w osiedlu Stara Mi∏osna. Najlepszym rozwiàzaniem by∏oby przed∏u˝enie
linii w g∏àb osiedla do obecnej p´tli Stara Mi∏osna.
• 161
Zbójna Góra ... Bys∏awska – Wa∏ Miedzeszyƒski – B∏ota (powrót: Wa∏ Miedzeszyƒski – Bys∏awska – Poezji – Olecka – W∏ókiennicza – Michalinki – Patriotów)
Cz´stotliwoÊç bez zmian.
Moim zdaniem poprawa cz´stotliwoÊci oraz
korekta trasy poprzez omini´cie p´tli B∏ota powinny byç priorytetem przy poprawkach do projektu.
• 173 i 315 zamiana w lini´ 137.
Stowarzyszenie Osób Niepe∏nosprawnych i Ich Przyjació∏ „Trwaç w Nadziei”
zaprasza na Spotkanie Wiosenne. Impreza odb´dzie si´ w sobot´, 21 maja 2011
roku, w domu parafialnym (by∏e kino
„Wrzos”) przy ul. Rzeêbiarskiej 46 w Aninie.
Spotkanie Wiosenne rozpocznie si´ Mszà
Âwi´tà w koÊciele o godz. 11.00, a zakoƒczy si´ w domu parafialnym o godz. 16.30.
O godz. 14.00 nastàpi prezentacja twórczoÊci literackiej Ksi´dza Marka Chrzanowskiego. Prezentacji dokona sam Autor.
W imieniu Stowarzyszenia zaprasza
Boles∏aw Bryƒski – prezes

• 213
Aleksandrów – Podkowy – Z∏otej Jesienni –
Techniczna – Petunii – Walcownicza – Narcyzowa
– Ochocza – Bystrzycka – Walcownicza – Patriotów
wschodnia jezdnia – Panny Wodnej – Mrówcza – Lucerny – Kadetów – Wa∏ Miedzeszyƒski – Fieldorfa
– Umiƒskiego – Bora – Komorowskiego – Goc∏aw
Cz´stotliwoÊç co 12 minut w szczycie A i B
oraz co 15 minut w mi´dzyszczycie i w weekend.
Ogromny plus za popraw´ cz´stotliwoÊci i regularnoÊci linii, minus to zabranie autobusu z ulicy Izbickiej i Zagórzaƒskiej na rzecz linii 215.
Wed∏ug mnie w ca∏ym rozrachunku warto wprowadziç korekt´.
• 215
Mokry ¸ug ... Korkowa – KoÊciuszkowców –
Kajki – Po˝aryskiego – ˚egaƒska – Patriotów
wschodnia jezdnia – Izbicka – Zagórzaƒska –
Z∏otej Jesieni – Podkowy – Aleksandrów
Cz´stotliwoÊç co 20 minut w szczycie A i B
oraz co 30 minut w mi´dzyszczycie i w weekend.
Po∏àczenie Wawra z Rembertowem i poprawa
regularnoÊci w porównaniu do linii 115 jest
na pewno du˝ym plusem, minusem jest brak po∏àczenia Falenicy z pó∏nocnymi rejonami Wawra
jak równie˝ zabranie linii na Grochów z ulicy KoÊciuszkowców. Bez wàtpienia nale˝a∏oby zmodyfikowaç t´ propozycj´ zmian.
• 305
Strusia – Mi´dzylesie bez podjazdu do Falenicy. Dotychczasowa cz´stotliwoÊç utrzymana. Ta
zmiana równie˝ kwalifikuje si´ do ponownego
przemyÊlenia.
• 342
PKP RadoÊç – Panny Wodnej – Zasadowa –

Przewodowa – Wa∏ Miedzeszyƒski – Trakt Lubelski – Lucerny – Widoczna – PKP Wawer
Cz´stotliwoÊç co 30 minut przez ca∏y dzieƒ
powszedni, w weekend nie kursuje. Skomunikowanie z linià S1.
Plusem jest po∏àczenie zachodniego Wawra
z linià kolejowà, minusem cz´stotliwoÊç kursów.
Za∏o˝enie, ˝e linia 342 po∏àczy z linià kolejowà jest
dobre, ale nale˝a∏oby zrewidowaç tà koncepcj´
– warto poprawiç cz´stotliwoÊci linii 213, 142
czy 161 w zamian za nieuruchamianie linii lub
znaleêç dodatkowe wozy na 342, poniewa˝ cz´stotliwoÊç co 30 minut wydaje si´ za ma∏a, ˝eby
zach´ciç pasa˝erów do zmiany nawyków.
• 502
Trasa bez zmian. Cz´stotliwoÊç co 10 minut
w szczycie A i co 12 minut w szczycie B, w mi´dzyszczycie co 15 minut, w weekend co 20 minut.
Skoordynowanie z linià 525 i 520 da powa˝nà
ofert´ dojazdu do Centrum. Zmiana zdecydowanie na plus.
Proponowane zmiany na pewno budzà kontrowersje, mimo tego jednak warto zaryzykowaç
i wprowadziç nowe rozwiàzania. Warto przed
tym usiàÊç do sto∏u i wraz z przedstawicielem
ZTM wybraç najlepszà wersj´ dla Wawra. B´dàc
mieszkaƒcem Wawra, zach´cam Paƒstwa do
wspólnej dyskusji na temat komunikacji w naszej
„ma∏ej ojczyênie” oraz do przekazywania swoich
opinii ZTM-owi. Mo˝na to zrobiç do 19 maja telefonicznie (22 194-84), mailowo (konsultacje@
ztm.waw.pl) lub zostawiajàc komentarz na portalu Facebook (facebook.com/ztm.warszawa).
Krzysztof Soko∏owski

Darmowe wsparcie dla rodzin
Bezp∏atnà pomoc psychologicznà i terapeutycznà
proponuje mieszkaƒcom
Wawra warszawskie Stowarzyszenie dla Rodzin.
Celem istniejàcej od 1998
roku organizacji jest propagowanie wartoÊci prorodzinnych, a co za tym idzie –
udzielanie wsparcia dzieciom (od lat 3), m∏odzie˝y i doros∏ym. Z pomocy wszelkiej maÊci specjalistów – psychologów, pedagogów, terapeutów,
trenerów, logopedów, mediatorów i instruktorów
zaj´ciowych – mogà skorzystaç nie tylko rodziny,
ale i opiekunowie oraz kadra merytoryczna placówek. Fachowcy organizujà zarówno grupowe, jak
i indywidualne zaj´cia dla dorastajàcych podopiecznych. Udzielajà porad i konsultacji oraz diagnozujà problemy. Zaj´cia prowadzone w oÊrodkach Stowarzyszenia dla Rodzin sà na tyle rozwojowe, ˝e kszta∏cà dzieci, które z jakichÊ powodów
nie ucz´szczajà do przedszkoli.
Organizacja zapewnia te˝ pomoc psychologicznà parom i ma∏˝onkom. M∏odzie˝ szkolna, studenci i doroÊli znajdà tu fachowe poradnictwo zawodowe, dzi´ki któremu b´dà mogli wybraç dalszà
drog´ kszta∏cenia. OÊrodki organizujà te˝ rozmaite

warsztaty m.in. dla rodziców nastolatków czy pociech z problemami nadpobudliwoÊci. Na zaj´ciach
dowiemy si´, jak zmotywowaç dziecko do nauki
oraz poznamy sposoby na walk´ z uzale˝nieniem
od komputera czy internetu. W ofercie przewidziane sà równie˝ warsztaty dla ci´˝arnych kobiet, które oczekujà narodzin pierwszego dziecka, oraz zaj´cia dla najm∏odszych cz∏onków rodziny, polegajàce na aktywnym sp´dzaniu wolnego czasu – zabawach w terenie, wyjÊciach na imprezy kulturalne
czy wyjazdach wakacyjnych i weekendowych.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezp∏atnej oferty Stowarzyszenia dla Rodzin mogà
zapisaç si´ na zaj´cia telefonicznie bàdê e-mailowo (sdr.zapisy@interia.pl), kontaktujàc si´
z jednym z czterech Warszawskich Zespo∏ów
Psychologiczno-Terapeutycznych:
• „ZACISZE” ul. Pszczyƒska 26 m. 57, tel./ fax.
(22) 253 49 47, tel. 518 452 047;
• „NOWODWORY” ul. Âwiatowida 63B m. 85;
tel./fax.(22) 302 63 85;
• „ZÑBKOWSKA” ul. Zàbkowska 39 m. 1, 2;
tel./fax. (22) 619 42 67;
• „WILE¡SKA” ul. Wileƒska 45 m 39 tel./ fax.
(22) 253 49 47, tel. 518 452 047.
Magdalena Prokop-Duchnowska
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Nie Êmieç!
22 kwietnia, jak co roku,
obchodzono Âwiatowy Dzieƒ
Ziemi, w ustanowionym przez
ONZ Mi´dzynarodowym Roku Lasów. Troska o otaczajàcà nas przyrod´ w dzielnicy Wawer nabiera szczególnego znaczenia, gdy˝ jest to
jej atut. A tymczasem wawerskie lasy, tereny zielone, pobocza ulic cz´sto
przypominajà wysypiska Êmieci. Skàd one si´
biorà w niedozwolonych miejscach? Czy jest to
przejaw niewiedzy, bezmyÊlnoÊci, êle rozumianej
oszcz´dnoÊci, a mo˝e po prostu braku kultury?
Sprawdêmy, jakà posiadamy wiedz´ na temat
ochrony Êrodowiska i gospodarki odpadami.
Czy wiesz, ile lat zalegajà w Êrodowisku Êmieci,
które nie ulegajà naturalnemu rozk∏adowi, a które
mo˝na wykorzystaç powtórnie? Oto przyk∏ady:
• karton po napoju
10–30 lat,
• puszka po konserwie
40–80 lat,
• puszka aluminiowa po napoju 50–100 lat,
• jednorazowa torba foliowa
100–120 lat,
• opona samochodowa
300–500 lat,
• butelka plastikowa
500–1000 lat,
• butelka szklana
kilka tysi´cy lat.
Pami´taj, ˝e nie wolno wyrzucaç do Êmietnika
odpadów niebezpiecznych. Nale˝y je przekazaç do
wyznaczonych punktów. Dotyczy to np. leków przeterminowanych i termometrów rt´ciowych (apteki),
zu˝ytych baterii (np. sklepy), zu˝ytych akumulatorów (placówki handlowe oraz stacje obs∏ugi i naprawy pojazdów), sprz´tu AGD/TV i ˝arówek.
Wykaz punktów zbiórki oraz inne informacje
znajdujà si´ m.in. pod adresem internetowym

www.bip.warszawa.pl/bos lub mo˝na je
uzyskaç pod bezp∏atnym numerem Infolinii
CZYSTOÂå 0-800-800-117 (dost´pnym
z telefonów stacjonarnych).
Zauwa˝one zanieczyszczenia terenów, np.
dzikie wysypiska, w tym z rzeczami niebezpiecznymi, lub czynnoÊç wyrzucania Êmieci
w niedozwolonym miejscu nale˝y zg∏osiç
pod jeden z poni˝szych numerów tel.:
• 986 Stra˝ Miejska (SM),
• (22) 812-10-95, (22) 603-68-52 Komisariat Policji Warszawa-Wawer,
• (22) 443-68-63 Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska (WOÂ) Urz´du Dzielnicy Wawer,
• Infolinia CZYSTOÂå 0-800-800-117.
Zapyta∏am Panià Iwon´ Fryczyƒskà, Rzeczniczk´ Prasowà Zarzàdu Oczyszczania Miasta,
jakie ZOM posiada spostrze˝enia lub doÊwiadczenia zwiàzane z dzielnicà Wawer?
„Specyfikà dzielnicy Wawer jest przewaga posesji prywatnych, cz´Êç z nich nie posiada uregulowanego stanu prawnego. Znaczna wi´kszoÊç
posesji nie jest przy∏àczona do systemu kanalizacji miejskiej. Na poczàtku kontrolowania stanu
czystoÊci w dzielnicy przez patrole ZOM-SM odnotowano bardzo du˝o zaÊmieceƒ, dzikich wysypisk na terenach zieleni oraz terenach leÊnych.
Od 2010 r. WOÂ Wawer zaczà∏ sprzàtaç je regularnie. Podrzuty na terenach zieleni przyulicznej
i obszarach nale˝àcych do dzielnicy do koƒca
marca 2011 r. zg∏aszaliÊmy do WOÂ Wawer i by∏y
one w miar´ mo˝liwoÊci finansowych i kadrowych
usuwane. Od 1.04.2011 r. zgodnie z Uchwa∏à
nr 48/2011 Zarzàdu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy realizacj´ zadaƒ zwiàzanych z utrzymaniem
czystoÊci powierzono ZGN (Zak∏ad Gospodarowania NieruchomoÊciami) i odnotowaliÊmy niestety
k∏opoty. Tereny, za które odpowiada ZOM sà sprzà-

tane na bie˝àco. I odrobina statystyki:
W 2010 r. patrole ZOM-SM przeprowadzi∏y
2367 interwencji dot. porzàdku. W pierwszym
kwartale 2011 r. – 760 interwencji.
Od 2007 r., kiedy rozpocz´∏y si´ regularne
kontrole umów na wywóz nieczystoÊci sta∏ych
i ciek∏ych, w dzielnicy Wawer skontrolowano
9611 w∏aÊcicieli nieruchomoÊci.
Przez te 4 lata kontrole stwierdzi∏y, ˝e 6127
spoÊród skontrolowanych mieszkaƒców posiada∏o umow´ (84,2%) na wywóz nieczystoÊci
sta∏ych, 1150 mieszkaƒców (15,8%) – nie mia∏o takich umów. W tym na odpady segregowane
– 3870 (53,18%) posiada∏o umow´, a 3407
(46,82%) nie mia∏o zapisu dot. segregacji
w tych˝e umowach. NieczystoÊci p∏ynne – 2367
mieszkaƒców (40,63%) okaza∏o umow´ legalnego odbioru, a 3459 mieszkaƒców (59,37%)
takowej umowy nie przedstawi∏o”.
Anna Nowosielska – anwws@vp.pl
Fot. Ilona Szymaƒska

Warszawa
Piknik Ekologiczno-Naukowy w kwiatach
w Centrum Zdrowia Dziecka i zieleni 2011

11 czerwca 2011 r. (sobota) w godzinach
10.00–14.00 odb´dzie si´ Piknik Ekologiczno-Naukowy. Impreza, b´dàca podsumowaniem projektu ekologicznego, prowadzonego przez Zespó∏
Szkó∏ Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny przy IPCZD, skierowana jest do pacjentów,
ich rodziców, personelu szpitala oraz ca∏ej spo∏ecznoÊci lokalnej. Piknik b´dzie ukoronowaniem
trwajàcego od stycznia do czerwca br., pod Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Wawer
lokalnego projektu edukacyjnego „Nie traç energii!
– prze∏àcz si´ z nami na tryb oszcz´dny!”. Wspomniany projekt ma na celu zabaw´ i nauk´ po∏àczonà z integracjà i podnoszeniem ÊwiadomoÊci
ekologicznej w zakresie oszcz´dzania i racjonalnego gospodarowania energià elektrycznà i cieplnà.
Sponsorzy pikniku to Fundacja Energa oraz
Fundacja PGNiG, jednak˝e w organizowaniu wydarzenia czynnie biorà udzia∏ przedstawiciele
Fundacji GAP, Warszawskie Ciep∏o, Fundacja „Forum Atomowe”, OÊrodek Dzia∏aƒ Ekologicznych
„èród∏a”, Dyrektor Biblioteki w Wawrze oraz pa-
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cjenci CZD i ich rodzice oraz personel CZD.
Oficjalne otwarcie wydarzenia nastàpi o godz.
10.00. Niewàtpliwà atrakcjà pikniku jest planowany w godz. 10.45–11.30 koncert zespo∏u muzycznego „Enej”, po którym rozpocznie si´ trwajàca do godz. 14.00 wspólna zabawa i nauka dla
wszystkich obecnych, w tym takie atrakcje, jak
pokazy produkcji papieru, zaj´cia edukacyjne dotyczàce metod pozyskiwania papieru, konstruowanie ∏ab´dzia metodà origami modu∏owego,
program przeliczajàcy zu˝ycie pràdu i energii, aby
najm∏odsi uczestnicy Pikniku zobaczyli, jakie
urzàdzenia ile energii zu˝ywajà i jakie sà skutki
pozostawienia przyrzàdów domowych pod∏àczonych do pràdu, oraz wiele, wiele innych atrakcji.
Serdecznie zapraszamy w imieniu Instytutu
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, wszystkich organizatorów oraz wspó∏twórców projektu
na Piknik Ekologiczno-Naukowy w czerwcowà
sobot´ – na dobrà zabaw´ i nauk´.
Opracowa∏a: Joanna Dàbrowska

Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy, miasto st. Warszawa i Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapraszajà do udzia∏u w XXVIII
konkursie „Warszawa w kwiatach i zieleni 2011” – „Prezydencja w kwiatach”.
Zadaniem konkursowym jest udekorowanie kwiatami swoich prywatnych ogrodów,
balkonów, osiedlowych skwerów i kwietników, jak równie˝ obiektów firmowych.
W tym roku dodatkowà nagrodà jest nagroda Ministra Spraw Zagranicznych za
obiekty kwiatowe w kolorach: bia∏ym, czerwonym, niebieskim i ˝ó∏tym (kolorystyka
polska i unijna).
Zg∏oszenia z terenu Anina prosimy kierowaç na adres: j.woloszka@onet.pl lub telefonicznie: 506-989-833, 22 613-00-37.
Zg∏oszenia z innych cz´Êci dzielnicy nale˝y
kierowaç pod tel. 22 831-61-75, lub e-mailowo: tpwsekretarz@hotmail.com. Zg∏oszenia przyjmowane sà do dnia 15.06.2011 r.

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
no-gospodarczego przeznaczenia nieruchomoÊci i stosunków miejscowych. Oddzia∏ywania takie noszà nazw´ immisji. Przyk∏adowo zakazane
jest prowadzenie robót ziemnych, które stanowi∏yby zagro˝enie obsuni´cia
si´ ziemi na posesji obok, jak i wytwarzanie py∏ów czy ha∏asu powodujàcych znaczne ucià˝liwoÊci. OczywiÊcie dzia∏ania te sà dopuszczalne
z zastrze˝eniem, i˝ pozwalajà na korzystanie
z nieruchomoÊci sàsiedniej w sposób zgodny
z jej spo∏eczno-gospodarczym przeznaczeniem.
Wydawa∏o by si´ wi´c, ˝e we w∏asnym domu
mo˝emy robiç to, na co tylko mamy ochot´, jesteÊmy panami swego czasu i swojej w∏asnej
przestrzeni, i nie musimy zwa˝aç na sàsiadów.
A jednak bioràc pod uwag´ uregulowania prawne stosunków mi´dzysàsiedzkich nale˝y stwierdziç, i˝ istnieje pewna zale˝noÊç mi´dzy sàsiadujàcymi ze sobà nieruchomoÊciami, co wp∏ywa na realne ograniczenie prawa w∏asnoÊci ka˝dego z w∏aÊcicieli przyleg∏ych do siebie gruntów,
a tytu∏owe powiedzenie – „Wolnoç, Tomku,
w swoim domku” nie uzasadnia dowolnoÊci korzystania z prawa w∏asnoÊci nieruchomoÊci.
Ka˝dy w∏aÊciciel nieruchomoÊci powinien kierowaç si´ takimi zasadami, aby nie naraziç sàsiada na szkody, a siebie samego na nieprzyjemne
i kosztowne post´powanie sàdowe.

Wolnoç, Tomku, w swoim domku

– czyli s∏ów kilka o stosunkach mi´dzysàsiedzkich
Uniwersalny i powa˝ny problem u∏o˝enia stosunków mi´dzyludzkich, konkretnie mi´dzysàsiedzkich, dotyczy ka˝dego z nas, niezale˝nie
od tego, czy jesteÊmy mieszkaƒcami bloku, czy
budynku jednorodzinnego. W szczególnoÊci
z faktu sàsiedztwa nieruchomoÊci wynika ich
wzajemna zale˝noÊç i zdarza si´, ˝e prawid∏owe
korzystanie z w∏asnej nieruchomoÊci wymaga
nieraz ingerencji w sfer´ praw sàsiada. Wi´kszoÊç zaÊ zabudowy dzielnicy Wawer stanowià
domy jednorodzinne, stàd te˝ s∏ów kilka o stosunkach mi´dzysàsiedzkich.
Jednym z podstawowych, a zarazem najbardziej
ogólnych regulatorów stosunków mi´dzysàsiedzkich, do jakich mo˝e odsy∏aç system prawny, sà
zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego, które odwo∏ujà
si´ do powszechnie uznanych w kulturze danego
spo∏eczeƒstwa wartoÊci i norm moralnych. Prawo
sàsiedzkie nie stanowi formalnie wyodr´bnionego
dzia∏u prawa cywilnego, jego podstaw´ prawnà
stanowià przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego, okreÊlajàce zasady korzystania z nieruchomoÊci oraz regulujàce stosunki graniczne.
Szczególnie dra˝liwà kwestià, je˝eli chodzi
o stosunki sàsiedzkie pomi´dzy sàsiadujàcymi
nieruchomoÊciami, sà przygraniczne pasy, które

rozdzielajà owe nieruchomoÊci. Ile˝ to razy spotykamy si´ z sytuacjami, w których ktoÊ do kogoÊ
ma pretensje o przechodzàce ga∏´zie, czy tym
podobne sytuacje! I te sporne kwestie zosta∏y
uregulowane przez polskie ustawodawstwo. Najlepszym rozwiàzaniem jest pokojowe dogadanie
si´ pomi´dzy sàsiadami, ale jeÊli tak si´ nie da,
przychodzà nam z pomocà przepisy kodeksu cywilnego. Przepisy te nie majà jednak zastosowania, gdy grunt sàsiedni przeznaczony jest na u˝ytek publiczny. Nale˝y zaznaczyç, ˝e w∏aÊcicielowi
gruntu, na który z sàsiedniej nieruchomoÊci
przechodzà korzenie i zwisajà ga∏´zie, przys∏uguje prawo ˝àdania od sàsiada umo˝liwienia zebrania owoców, a tak˝e obci´cia ga∏´zi i korzeni.
Do podstawowych obowiàzków w∏aÊciciela
nieruchomoÊci nale˝y równie˝ wspó∏dzia∏anie
przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu sta∏ych znaków granicznych. Co istotne,
w∏aÊciciele nieruchomoÊci, którzy korzystajà ze
wspólnych murów, p∏otów, rowów i tym podobnych urzàdzeƒ, obowiàzani sà ponosiç wspólnie
koszty ich utrzymania. Zakazane jest natomiast
wykonywanie prawa w∏asnoÊci w sposób zak∏ócajàcy korzystanie z nieruchomoÊci sàsiednich
ponad przeci´tnà miar´, wynikajàcà ze spo∏ecz-

Joanna Dàbrowska

Narodowe Si∏y Rezerwowe przepustkà do
zawodowej s∏u˝by wojskowej!
Narodowe Si∏y Rezerwowe stanowià nowà
form´ odbywania ochotniczej s∏u˝by wojskowej,
przeznaczonej dla ˝o∏nierzy rezerwy. S∏u˝ba
w NSR ma na celu wzmocnienie potencja∏u jednostek wojskowych w przypadkach uzasadnionych
potrzebami obrony paƒstwa, Si∏ Zbrojnych i zarzàdzania kryzysowego.
Wzorem
innych
paƒstw NATO ˝o∏nierze rezerwy, pe∏niàcy
s∏u˝b´ w ramach
NSR, przeznaczeni
sà g∏ównie do: zwalczania kl´sk ˝ywio∏owych i likwidacji ich
skutków, przedsi´wzi´ç w zakresie zarzàdzania kryzysowego, realizacji zadaƒ poza granicami
kraju oraz stanowià
wzmocnienie jednostek wojskowych.
Nabór przeprowadzany jest od lipca 2010 roku
i trwa nadal. Ka˝dy kandydat spe∏niajàcy podstawowe wymagania ma szanse uzyskaç przydzia∏
kryzysowy, zasiliç szeregi NSR, a nast´pnie ubiegaç si´ o przyj´cie do armii zawodowej. Podsta-

wowym êród∏em tworzenia zasobów osobowych
sà ˝o∏nierze po zwolnieniu z zawodowej s∏u˝by
wojskowej oraz ˝o∏nierze rezerwy. W celu stworzenia zach´t do podejmowania s∏u˝by w NSR
wprowadzono system motywacyjny, obejmujàcy
zarówno uprawnienia o charakterze spo∏eczno-ekonomicznym, jak te˝ edukacyjnym i presti˝owym. Tak wi´c, ˝o∏nierzom NSR przys∏uguje prawo do wynagrodzenia za czas çwiczeƒ i okresowej s∏u˝by wojskowej (dla szeregowego 80 z∏
brutto), prawo do zwrotu kosztów dojazdów
z miejsca zamieszkania do miejsca pe∏nienia s∏u˝by oraz inne Êwiadczenia finansowe. ˚o∏nierze
w ramach s∏u˝by w NSR odbywajà çwiczenia rotacyjne do 30 dni w ciàgu roku oraz çwiczenia
wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Terminy odbywania tych çwiczeƒ wynikaç
b´dà z opracowanego raz w roku wykazu, ustalonego odpowiednio wczeÊniej – tak wi´c kandydat
poinformowany jest z odpowiednim wyprzedzeniem o terminach çwiczeƒ. W okresie pozostania
na przydziale kryzysowym stosunek pracy nie mo˝e byç przez pracodawc´ wypowiedziany ani rozwiàzany. Przepisu nie stosuje si´ do umów o prac´ zawartych na okres próbny, na czas okreÊlony
lub na czas wykonywania okreÊlonej pracy. Pracodawcy zatrudniajàcemu ˝o∏nierzy rezerwy przys∏uguje rekompensata finansowa za nieobecnoÊç

˝o∏nierza NSR w zak∏adzie pracy. Ochotnicy, którzy
nie posiadajà przeszkolenia wojskowego, a zainteresowani sà tà formà s∏u˝by, majà mo˝liwoÊç
ubiegania si´ o przyj´cie do s∏u˝by przygotowawczej, a nast´pnie realizowania swoich pasji w Narodowych Si∏ach Rezerwowych. S∏u˝ba przygotowawcza adresowana jest zarówno do m´˝czyzn,
jak i kobiet. Okres jej pe∏nienia nie trwa d∏ugo: dla
˝o∏nierza kszta∏càcego si´ na oficera do szeÊciu
miesi´cy, na podoficera do pi´ciu miesi´cy
i do czterech miesi´cy na szeregowego. Studiujàcy kandydaci do s∏u˝by w NSR majà mo˝liwoÊç
odbycia s∏u˝by przygotowawczej jeszcze w czasie
studiów – w przerwach wakacyjnych.
Nabór najwartoÊciowszych kandydatów do
Narodowych Si∏ Rezerwowych prowadzi mi´dzy innymi Wojskowa Komenda Uzupe∏nieƒ
Warszawa–Praga.

Nie zwlekaj, ju˝ dziÊ zostaƒ ˝o∏nierzem
Narodowych Si∏ Rezerwowych
i realizuj swoje pasje!
Dorota Pawlikowska
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Potrzeba matkà wynalazków – Park&Ride –
funkcjonalnoÊç, ale czy na pewno wygoda?
Stare przys∏owie mówi:
„Potrzeba jest matkà wynalazków”. RzeczywiÊcie,
wi´kszoÊç wynalazków powsta∏a tylko dlatego, ˝e istnia∏a ku temu bardzo silna potrzeba. Ludzie wymyÊlajà lub znajdujà rozwiàzania tylko wtedy, kiedy wyst´puje jakiÊ bardzo wa˝ny dla nich problem,
choçby taki, jakim jest codzienny dojazd do pracy w centrum Warszawy z obrze˝nej dzielnicy
Wawer. Niby blisko i po sàsiedzku, ale ka˝dy kierowca przebywajàcy t´ drog´ codziennie dobrze
wie, z czym to si´ wià˝e: korki, stres, wysokie
koszty dojazdu. Rozwiàzanie to Park&Ride, czyli
znana ju˝ powszechnie sieç parkingów
przeznaczonych dla tych osób, które doje˝d˝ajà z przedmieÊç do Warszawy, zamieniajàc Êrodek transportu samochodowego na komunikacj´ miejskà. Kierowcy
pozostawiajà swoje pojazdy w wyznaczonych miejscach, przesiadajà si´ do komunikacji zbiorowej i w ten sposób kontynuujà drog´ do miejsca przeznaczenia.
Mieszkaƒcy Wawra majà do dyspozycji
oddany do u˝ytku 16 listopada 2009 roku
Parking P&R PKP Anin, jednopoziomowy
i mieszczàcy 80 samochodów oraz 70 rowerów.
Parking ten znajduje si´ przy stacji kolejowej
Anin i ko∏o zespo∏u przystanków „PKP Anin”.
Niestety Êwiecàcy poczàtkowo pustkami aniƒski
parking jest jednak zbyt ma∏y, by zapewniç miejsca dla wszystkich ch´tnych na skorzystanie
z Park&Ride. Kierowcy zmuszeni sà wi´c nadal
pozostawiaç swoje pojazdy w innych miejscach,
ryzykujàc mandat, gdy˝ stra˝ miejska, jak si´
okazuje, w okolicach linii otwockiej interweniuje
nawet do kilkudziesi´ciu razy w miesiàcu w∏aÊnie w sprawie zaparkowanych w niedozwolonych miejscach samochodów. Parkingi dla zmotoryzowanych powsta∏y ju˝ przy stacjach Michalin, Józefów i Otwock, co prawda nie nale˝à
one do sieci Park&Ride, gdy˝ te mogà powstawaç jedynie w granicach administracyjnych

Warszawy, ale spe∏niajà podobnà funkcj´, zapewniajàc dogodne miejsce postoju samochodów. Ale mieszkaƒcy dzielnicy Wawer ju˝ mogà
zaobserwowaç powstajàcy parking Park&Ride,
tu˝ przy PKP Wawer, oferujàcy nowe miejsca
postojowe dla zmotoryzowanych. Inne parkingi
wzd∏u˝ linii otwockiej majà sukcesywnie powstawaç w kolejnych latach – ZTM analizuje nowe mo˝liwe lokalizacje i przygotowuje niezb´dnà
dokumentacj´ projektowà. Niestety ciàgle jedynie w planach jest zapowiadany Park&Ride
w Falenicy na 100 samochodów i 150 rowerów.
Jednopoziomowy obiekt ma powstaç w pobli˝u
stacji kolejowej Warszawa Falenica oraz zespo∏u
przystankowego „PKP Falenica”. Tak˝e Marysin
Wawerski, jako kolejne osiedle w dzielnicy Wa-

wer, b´dzie mia∏ swój w∏asny parking Park&Ride
w sàsiedztwie stacji kolejowej PKP Goc∏awek
wraz z niewielkà p´tlà dla autobusu dowo˝àcego
do pociàgu mieszkaƒców pobliskiego osiedla.
Parkingi Park&Ride usytuowane przy poszczególnych stacjach PKP zach´cajà mieszkaƒców
dzielnicy Wawer, a tak˝e osoby doje˝d˝ajàce do
Warszawy z Otwocka i Józefowa do korzystania
z oferty pociàgów Kolei Mazowieckich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej w ramach Wspólnego Biletu
ZTM. Niestety, tu powstaje nowy problem, gdy˝
transport miejski w tzw. godzinach szczytu ju˝ teraz oferuje ma∏o komfortowe warunki przewozu,
pociàgi sà zat∏oczone, a mieszkaƒcy granicznej, bo
∏àczàcej 1 i 2 stref´ biletowà, Falenicy majà znikome szanse, by znaleêç w porannym pociàgu
do Warszawy miejsce siedzàce. Podró˝ w zat∏oczonym i dusznym wagonie nie nale˝y do przyjem-

noÊci. Powstaje wi´c pytanie, jak b´dzie wyglàda∏
komfort jazdy, gdy coraz wi´cej osób b´dzie przesiadaç si´ z samochodów do pociàgów? Mo˝e tu
w∏aÊnie powstaje kolejna potrzeba nowego wynalazku? Dobrym rozwiàzaniem by∏oby z pewnoÊcià
zwi´kszenie liczby sk∏adów pociàgów w newralgicznych godzinach dojazdów i powrotów do
i z Warszawy, tym bardziej, i˝ wspomniane SKM-ki
najcz´Êciej sà jednosk∏adowe. Ale niestety pasa˝erowie tzw. linii otwockiej muszà uzbroiç si´ w cierpliwoÊç, gdy˝ w zwiàzku z remontami infrastruktury prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe
nastàpi∏y utrudnienia w kursowaniu pociàgów
m.in. na trasie KM7 Warszawa – D´blin, a co za
tym idzie zosta∏ zmieniony rozk∏ad jazdy, nie tylko
pociàgów Kolei Mazowieckich, ale te˝ SKM-ki.
Zmiana jest o tyle istotna i niedogodna, i˝
cz´Êç pociàgów odje˝d˝ajàcych ze stacji
Otwock zosta∏a po prostu zlikwidowana,
a prze∏adowane SKM-ki nie sà w stanie ich
zastàpiç. Ponadto od 21 marca br. wszystkie pociàgi b´dà kursowa∏y z pomini´ciem
przystanku osobowego Warszawa Stadion.
Niestety konkluzja jest taka, ˝e trudno przewidzieç, kiedy rozk∏ad jazdy pociàgów na linii otwockiej przybierze najdogodniejszy
kszta∏t dla pasa˝erów, wiadomo tylko, ˝e
póki co nie ma realnej mo˝liwoÊci zwi´kszenia liczby kursujàcych sk∏adów, gdy˝ w∏aÊnie ze wzgl´du
na modernizacj´ torów na linii Warszawa – Skierniewice liczba pociàgów zosta∏a zmniejszona.
Niestety mimo kolejnych powstajàcych parkingów Park&Ride pasa˝erowie nie mogà liczyç
na dogodne warunki podró˝y kolejà, chocia˝
od nich samych wymaga si´ zrozumienia i cierpliwoÊci, bo przecie˝ modernizacja torów kolejowych i stacji Warszawa Stadion jest niezb´dna.
Wyglàda wi´c na to, ˝e nowe rozwiàzania
na usprawnienie i udogodnienie codziennych podró˝y kolejà pozostajà jedynie w sferze marzeƒ
zarówno mieszkaƒców dzielnicy Wawer, jak
i wszystkich pasa˝erów korzystajàcych z przejazdów pociàgami na linii Otwock – Warszawa.
Joanna Dàbrowska

Projekt „Vita” fundacji Akademia Mo˝liwoÊci
Fundacja Akademia Mo˝liwoÊci to cz´Êç klastra, który powstaje na bazie Inkubatora ZaradnoÊci. W jego sk∏ad wchodzà m.in. Akademia
Promocji Dzieci, Akademia Ponad Granicami.
„Vita” to aktywizacja i terapia przez edukacj´
i prac´ skierowana do osób niepe∏nosprawnych
psychicznie. Jest to dla nich szansa na wyjÊcie
z domu, prze∏amanie bezczynnoÊci i aktywne
wdro˝enie si´ w ˝ycie codzienne i zawodowe.
„Vita” pomaga, jednoczeÊnie prze∏amujàc spo∏eczne i kulturowe stereotypy, które jednostronnie ukazujà niepe∏nosprawnych psychicznie.
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Projekt „Vita” to dzia∏anie innowacyjne. Stworzony zostanie punkt karier osób niepe∏nosprawnych i pilota˝owa agencja PR. Zatrudnienie tam
uzyskajà osoby cierpiàce na schizofreni´ i schorzenia podobnego typu. Postawy przedsi´biorczoÊci i zaradnoÊci b´dà kszta∏towane w osobach chorych, jako jedne z najbardziej przydajàcych si´ w codziennym ˝yciu.
Zapraszamy osoby ch´tne do wolontariatu,
poszukujemy ca∏y czas osób niepe∏nosprawnych do zatrudnienia przy naszych projektach.
Wi´cej na ten temat w wydaniu elektronicz-

nym WiadomoÊci Sàsiedzkich pod adresem:
http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
Maciej ¸opuszyƒski
Piotr Zalewski, Robert Falkowski
lub Agata Bogusz
Adres e-mail: academy@academy.pl
Tel. (22) 872-94-64
www.am.academy.pl
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Praca z dzieçmi w KS ZWAR
Najstarszym zespo∏em w Klubie Sportowym
ZWAR jest rocznik 1995. Ch∏opcy chodzà do klasy o profilu pi∏karskim w Gimnazjum 103, trenujà
w klubie od 6 lat. Trenerem tego zespo∏u jest Konrad Dousa (trener I klasy), pracuje równie˝
w oÊrodku MZPN i jest trenerem kadry Mazowsza

rocznika 1997. Podopieczni trenera Dousy grajà
w najwy˝szej lidze mazowieckiej zajmujàc po rundzie jesiennej 6 miejsce w tabeli. Liga mazowiecka to bardzo wysoki poziom m∏odzie˝owej pi∏ki.
W tabeli mamy takie dru˝yny jak: Wis∏a P∏ock,
Broƒ Radom, Legia Warszawa, Mazur Karczew,
Polonia Warszawa.
W naszej dru˝ynie
wyst´puje reprezentant Polski U-16 Kamil
Dmowski. Kamil dosta∏ 8 powo∏aƒ i rozegra∏ 5 meczów z Walià, Rumunià, ¸otwà,
Litwà i W´grami, grajàc na bardzo odpowiedzialnej pozycji
Êrodkowego pomocnika. Do reprezentacji

PKS RADOÂå szlifuje form´
Wiosennà kolejk´ ligowych rozgrywek ˚aki
1999–2000 z PKS RADOÂå rozpocz´∏y zwyci´stwem nad KS Falenica. Znakomita forma ch∏opców
to mi´dzy innymi wynik szlifowania umiej´tnoÊci
podczas sparingów z bardzo trudnymi rywalami
z ca∏ej Polski. Spotkania z Polonià Warszawa czy
Widzewem ¸ódê by∏y znakomità okazjà do zdobycia
doÊwiadczenia oraz... pewnoÊci siebie. Choç nie zawsze koƒczy∏y si´ zwyci´stwem, trener Sebastian

wykorzystaç je w praktyce. Ten element szkolenia
przynosi oczekiwane efekty, bo m∏odzi zawodnicy
czujà si´ na boisku swobodniej, a umiej´tnoÊci
techniczne sà znacznie lepsze ni˝ w ubieg∏ym sezonie. Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy!
M∏odzi pi∏karze z PKS RADOÂå, b´dàcy równoczeÊnie podopiecznymi Fundacji Akademia M∏odego Pi∏karza Warszawa – RadoÊç, majà tak˝e coraz
lepsze mo˝liwoÊci treningowe dzi´ki modernizacji
infrastruktury boisk na ul. Wielowiejskiej. W fazie
unowoczeÊnienia sà boczne boiska. Na nich w∏aÊnie
zainstalowane zosta∏o nowe oÊwietlenie. Poprzednie, cz´Êciowo skradzione, cz´Êciowo nadgryzione
z´bem czasu, wymaga∏o szybkiej wymiany. W kolejnym etapie rozpocznie si´ rekultywacja nawierzchni
na obu p∏ytach: wyrównanie terenu i pokrycie murawà pi∏karskà najwy˝szej klasy.

Zapraszamy na zaj´cia do szkó∏ki pi∏karskiej wszystkich ch∏opców urodzonych
w latach 1998–2006. Pod numerem telefonu
504-522-205 mo˝na uzyskaç informacje
dotyczàce klubu i prowadzonych zaj´ç.
Zapraszamy na stron´ www.zwar.pl
Mazowsza powo∏ywani sà Kamil G∏ódê, Mateusz
Kaczyƒski, Bartosz Kaszubowski.
Poniewa˝ rozpocz´∏y si´ rozgrywki ligowe,
ch∏opcy rozegrali kilka meczów. W pierwszym
spotkaniu pokonali CWKS Legi´ 7:3.
Treningi w szkó∏ce pi∏karskiej ZWAR to wspania∏a przygoda. Tu dzieci nawiàzujà przyjaênie, uczà
si´ zdrowej rywalizacji i gry fair play. Du˝y nacisk
k∏adziemy na koordynacj´ ruchowà, dlatego oprócz
zaj´ç treningowych z pi∏kami prowadzimy zaj´cia
aerobowo-taneczne. W klubie trenuje 250 ch∏opców w dwunastu grupach wiekowych. Najm∏odsze
dzieci (smerfy) majà 5 lat.
Pawe∏ Szymaƒski
Dzi´ki bezpoÊredniej wspó∏pracy z jednym
z najlepszych klubów pi∏karskich na Êwiecie,
przed ch∏opcami pojawi∏y si´ równie˝ wyjàtkowe
mo˝liwoÊci podnoszenia umiej´tnoÊci pi∏karskich
– uczestnictwo w obozie szkoleniowym pod patronatem AC Milan we w∏oskim mieÊcie Pesaro,
z którego pochodzi kapitan AC Milan Massimo
Ambrosini. Oprócz sp´dzenia niezapomnianych
chwil, m∏odzi adepci b´dà si´ szkoliç pod okiem
Êwiatowej klasy trenerów z obecnej kadry technicznej AC Milan oraz by∏ych zawodników tego
klubu. Dla wielu z nich mo˝e to byç poczàtek wielkiej przygody. WÊród szkoleniowców bowiem
znajdà si´ „∏owcy talentów”, którzy oprócz wsparcia trenerskiego, b´dà uwa˝nie obserwowaç
uczestników szkolenia. Najzdolniejsi majà wyjàtkowà szans´ na indywidualne konsultacje i... kto
wie, mo˝e nawet na mi´dzynarodowà karier´ ☺.
Mgb

SUNCO RadoÊç w Weso∏ej
9 kwietnia 2011 r. rozegrany zosta∏ II Otwarty
Turniej Pi∏ki Siatkowej M´˝czyzn w dzielnicy Weso∏a i po raz drugi zwyci´˝y∏a dru˝yna UKS

Rybak nie kryje zadowolenia z postawy i zaanga˝owania m∏odych pi∏karzy. Czasem niepowodzenie
jest cenniejsze ni˝ zwyci´stwo! Uczy pokory i motywuje do coraz lepszej gry w kolejnych rozgrywkach.
Z pora˝ki ∏atwiej wyciàgnàç wnioski. Sparingi z dru˝ynami o wy˝szych umiej´tnoÊciach technicznych
korzystnie wp∏ywajà na pi∏karski rozwój ch∏opców
z PKS RADOÂå, bo pozwalajà oswoiç si´ z technikà
rozgrywania pi∏ki na wy˝szym poziomie i podpatrzeç
zagrywki taktyczne silnego przeciwnika, a póêniej

SUNCO RADOÂå. Po zaci´tym tajbreku pokona∏a w finale PEPE TEAM. W zespole UKS SUNCO
RADOÂå grajà mieszkaƒcy Wawra – studenci
i dwóch absolwentów szkó∏ wy˝szych. Kapitanem dru˝yny jest Mariusz Szwed z RadoÊci, a sponsorem firma SUNCO, produkujàca
próbniki elektroniczne. Zespó∏ wystàpi∏ w sk∏adzie: Mariusz Szwed,
Maciej Knapiƒski, Kamil Nejman,
Robert Pawlak, Tobiasz Jarosiewicz, ¸ukasz Lewandowski i Wojciech Makowski. Dru˝yna trenuje
w szkole przy ulicy Wilgi. W ubieg∏ym roku dwukrotnie zdoby∏a
pierwsze miejsce w turniejach amatorów siatkówki i dwa razy zaj´∏a
drugie miejsce. Mamy nadziej´, ˝e
Siatkarze UKS SUNCO RADOÂå (poÊrodku) wraz z zespo∏ami,
to nie koniec jej tegorocznych sukktóre zaj´∏y 2 miejsce (PEPE TEAM, na zdj´ciu po lewej
cesów sportowych.
stronie) i 3 miejsce (Ekipa Remontowa, po prawej)
Robert Pawlak
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Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wawer w maju
DLA DZIECI
● 12 maja (czwartek), godz. 10.30
Âwi´to Polskiej Niezapominajki – Klub Naszej Ziemi zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na Êwi´to
przyrody. B´dà prowadzone z dzieçmi dzia∏ania plastyczne, muzyczne, gry i zabawy. Dzieci posadzà równie˝ niezapominajki i nauczà si´, jak o nie dbaç. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 19 maja (czwartek), godz. 17.00
Akcja Plastyczna w ramach Dzieci´cej Stolicy. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 21 maja (sobota), godz. 10.00–12.00
Dzieƒ Taƒca w ramach Dzieci´cej Stolicy. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 21 maja (sobota), godz. 15.00
„PTASIE TRELE” przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów teatru „Narwal”. Bajka o tematyce
ekologicznej, której bohaterami sà ptaki, pe∏na ptasich treli, muzyki i taƒca. Organizator: Klub Kultury
„RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 22 maja (niedziela), godz. 12.00–20.00
„Dzieci´ca Stolica” 12. Festiwal Twórców Ruchu
Amatorskiego. Impreza plenerowa pod nazwà „Fiesta” w okolicach Pa∏acu Kultury i Nauki – dzia∏ania
animacyjne w pasa˝u kulturalnym oraz wyst´py zespo∏ów artystycznych KK „RadoÊç” na scenie. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 27 maja (piàtek) godz. 17.00
„O rybaku i z∏otej rybce” rozstrzygni´cie konkursu plastycznego oraz rozdanie nagród. Inscenizacja
bajki w wykonaniu grupy teatralnej „Balladynki”
pod kierunkiem pani Katarzyny Goik. Organizator:
Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
KONCERTY, PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE
13 maja (piàtek) godz. 17.00
Koncert „UÊmiech Matki” – Koncert z okazji Dnia
Matki. Wyst´pujà dzieci z sekcji wokalnej prowadzonej przez panià Ew´ Jarzymowskà-Ka∏udow.
Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 25 maja (Êroda), godz. 18.00
„Splot” premiera spektaklu na podstawie poezji
Gra˝yny Orliƒskiej i Wis∏awy Szymborskiej, muzyka
– Miko∏aj Hertel, re˝yseria – Irena Rogowska, wykonanie – Grupa Teatralna „Intermedium”. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 28 maja (sobota), godz. 12.00
„˚˚eglarski ˝art” przedstawienie w wykonaniu grupy teatralnej „Âwietliki z Akademii” z okazji Dnia
Matki. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
●

SPOTKANIA, PROJEKCJE, WYK¸ADY
12 maja (czwartek), godz. 18.00
„Zetkanje z ¸uzicu” – Benefis Honorowego Prezesa
Towarzystwa Polskoserbo∏u˝yckiego – Zbigniewa Gajewskiego z okazji 85 urodzin i 65 lat dzia∏alnoÊci na
rzecz Serbo∏u˝yczan – najmniejszego narodu s∏owiaƒskiego, upowszechniania jego historii, kultury i tradycji.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 16 maja (poniedzia∏ek), godz. 12.40
Spotkanie z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem
Dworczykiem pt. „Staro˝ytny Egipt”. W czasie spotkania prelekcja i film autora. Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 18 maja (Êroda), godz. 12.40
Spotkanie z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem
Dworczykiem pt. „Pustynie Êwiata”. W czasie spo●
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tkania prelekcja i film autora. Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 18 maja (Êroda), godz. 18.00
„Âroda z poezjà” przygotowanie – Grupa Poetycka „Ogniwa”. Organizator: Klub Kultury „Falenica”,
ul. W∏ókiennicza 54.
● 21 maja (sobota), godz. 17.00
Pokaz filmu dokumentalnego „Muzyczna party zantka”. Miros∏aw Dembiƒski, re˝yser g∏oÊnego dokumentu „Lekcja bia∏oruskiego”, tym razem problem niedemokratycznego re˝imu na Bia∏orusi ukazuje od strony m∏odych twórców muzyki rockowej.
Czas: 53 minuty. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
WYSTAWY, WARSZTATY, KONKURSY
● 14 maja (sobota), godz. 17.00
Wernisa˝ wystawy fotograficznej pt. „Koty” autorstwa grupy fotograficznej „Foto Kwadrat” w sk∏adzie
Ma∏gorzata Szcz´sna, Ewa Aleksiejuk, Agata Hubert,
Julian Âwi´cki. Wystawa czynna od 14 do 30 maja
2011 r. Dni zwiedzania wystawy: poniedzia∏ek
godz. 12.00–18.00, wtorek godz. 12.00–21.00, Êroda, czwartek godz. 12.00–18.00. Organizator: Klub
Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● Do 18 maja (Êroda), do godz. 19.30
Przyjmowanie prac w IV Ogólnopolskim Konkursie Malarskim „Cztery pory roku – wiosna”. Zapraszamy wielbicieli p´dzla i palety do oddania pi´kna otaczajàcej przyrody. Tematem czwartej edycji
jest wiosna. Regulamin konkursu do pobrania
na stronie www.kkzastow.com. Organizator: Klub
Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 19 maja (czwartek), godz. 15.30–17.00,
17.15–18.45
Warsztaty plastyczne „Z p´dzlem i paletà” w ramach 12. Festiwalu Twórców Ruchu Amatorskiego
„Dzieci´ca Stolica”. Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 19 maja (czwartek), godz. 16.00–18.00
„FIESTA” w Klubie Kultury „RadoÊç” – warsztaty
teatralne i plastyczne w ramach Dzieci´cej Stolicy.
Prowadzenie – Marzena Dzierzba, Bogdan Wajner. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 20 maja (piàtek), godz. 17.00–19.00
„FIESTA” w Klubie Kultury „RadoÊç” warsztaty
muzyczne w ramach Dzieci´cej Stolicy. Prowadzenie – Jerzy Ostrowski. Organizator: Klub Kultury
„RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 20 maja (piàtek), godz. 11.00
Warsztaty ceramiczne – dwojaki wykonane metodà biskwit. W ramach projektu FMW i Klubu Kultury
„Marysin” pt. „Pi´kna nasza Polska ca∏a” wspó∏finansowanego przez Urzàd m.st. Warszawy. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 21 maja (sobota), godz. 16.30–18.00
„FIESTA” w Klubie Kultury „RadoÊç” – warsztaty
taneczne w ramach Dzieci´cej Stolicy. Prowadzenie
– Marzena Dzierzba. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 23 maja (poniedzia∏ek), godz. 12.00
„Galopem po Europie” – pierwsze z trzech spotkaƒ w ramach realizacji projektu edukacyjnego.
Spotkanie warsztatowe oparte na bezpoÊrednim kontakcie uczestników z artystami, podczas którego b´dà mogli poznaç sztuk´, muzyk´ i zwyczaje ró˝nych
narodów Europy, porównaç je, znaleêç podobieƒstwa
i wykonaç prace obrazujàce temat spotkania. Wiek
uczestników to klasy IV–V Szko∏y Podstawowej. Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

25 maja (Êroda), godz. 16.00
„Dzi´kuj´ Ci Mamo” – wystawa rysunków dzieci´cych. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul.
Korkowa 96.
●

TURNIEJE, INNE
● 12, 19 i 26 maja (czwartek), godz. 12.00–
–13.00 i 13.00–14.00
Gimnastyka dla seniorów w ramach programu
„Aktywny senior”. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 14 maja (sobota), godz. 12.00–16.00
XV Wawerski Przeglàd Taƒca Towarzyskiego i Nowoczesnego, Hala Sportowa przy ul. Króla Maciusia 5.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96
● 18 maja (Êroda), godz. 11.00
Warsztaty plastyczne – wiklina. W ramach projektu
FMW i Klubu Kultury „Marysin” pt. „Pi´kna nasza Polska
ca∏a” wspó∏finansowanego przez Urzàd m.st. Warszawy.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 20 maja (piàtek), godz. 16.30–18.00,
18.15–19.45
Pokazy ju-jitsu, na których mo˝na zapoznaç si´
z tajnikami sztuk walk Dalekiego Wschodu – w ramach 12. Festiwalu Twórców Ruchu Amatorskiego
„Dzieci´ca Stolica”. Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 21 maja (sobota), godz. 10.00
II Ogólnopolski Turniej Szachowy o Mistrzostwo
Dzielnicy Wawer „Smerfogranie 2011”. Turniej s´dziowany jest przez arc. Agnieszk´ Brustman. Plan:
9.00–9.45 – zapisy, 10.00–14.00 – turniej. Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 21 maja (sobota), godz. 10.00–11.30,
11.30– 14.00
Pokazy wokalno-taneczne i taneczne „Âpiew i taniec od kulis” w ramach 12. Festiwalu Twórców Ruchu Amatorskiego „Dzieci´ca Stolica”. Organizator:
Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 23 maja (poniedzia∏ek), godz. 12.00–15.00
Wawerska Gie∏da Edukacji Kulturalnej – w programie prezentacja projektów zrealizowanych
w szko∏ach i klubach kultury. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 26 maja (czwartek), godz. 17.30
„W Zastowskim Ogrodzie” – Rodzinna Gala z niespodziankà z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka. W Zastowskim Ogrodzie wystàpià w programach tanecznych, minikoncertach wokalnych, wyst´pach muzycznych i innych sekcje dzia∏ajàce w Klubie. W loterii fantowej przekonamy si´, ˝e ka˝dy szcz´Êcie ma.
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 22 maja (niedziela), godz. 11.00–18.00
„Dzieci´ca Stolica” – 12. Festiwal Twórców Ruchu
Amatorskiego. Zapraszamy na wielkà fiest´ na Plac
Defilad. Na stoisku KK „Zastów” nasi goÊcie przygotujà si´ do wspólnej zabawy wykonujàc kolorowe rekwizyty. Na du˝ej scenie zaprezentujà si´ zespo∏y „Incognito”, „Incognito- Jazz”, „Rokendrolki”. Zapraszamy.
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 26 maja (czwartek), godz. 16.00–17.00
i 17.30–18.30
„Dzi´kuj´ Ci Mamo”– impreza okolicznoÊciowa
przygotowana przez dzieci z sekcji baletowej. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 26 maja (czwartek), godz. 18.00
Warszawski fina∏ Konkursu „OÊmiu Wspania∏ych”
w Sali Kongresowej Pa∏acu Kultury. Odbiór zaproszeƒ w Wydziale Kultury. Organizator: Fundacja
„Âwiat na Tak”.
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Jarmark Wielkanocny w „Starym M∏ynie”
W sobot´ 16 kwietnia w goÊcinne progi „Starego M∏yna” zawita∏y zwiastuny Êwiàt – palmy,
pisanki, Êwiàteczne pocztówki, mazurki, serniki
i inne przepyszne wypieki wielkanocne. By∏o
mo˝na równie˝ pos∏uchaç muzyki w wykonaniu
laureatów XIV Przeglàdu TwórczoÊci Muzycznej
Dzieci i M∏odzie˝y „KOGUCIK 2011”, którego organizatorem by∏ Klub Kultury „RadoÊç”, zobaczyç wyst´p bia∏oruskiego zespo∏u folklorystycznego „Sviatki” i zespo∏u taƒca nowoczesnego „Klaksy” oraz etiud´ baletowà pt. „Kopciuszek” w wykonaniu zespo∏u baletowego „Arabeski” z KK „RadoÊç”. Z ca∏à pewnoÊcià wyst´pujàcy na scenie w „Starym M∏ynie” m∏odzi artyÊci z Bia∏orusi i ich opiekunowie b´dà mi∏o
wspominaç pobyt w Polsce i goràce oklaski publicznoÊci nagradzajàcej ich wyst´py.
Organizatorami tego niezwyk∏ego Jarmarku
by∏o Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe
„Boss” oraz Kluby Kultury: „Anin” i „RadoÊç”.

Ka˝dy z partnerów mia∏ coÊ specjalnego do zaoferowania licznie zgromadzonym goÊciom –
Hotel „Boss” oprócz przepi´knego miejsca przygotowa∏ kiermasz Êwiàtecznych ciast, Kluby Kultury przygotowa∏y wystaw´ i kiermasz nagrodzonych w konkursach prac. Dochód ze sprzeda˝y przeznaczony b´dzie na rozwój zespo∏ów
artystycznych dzia∏ajàcych w Klubach Kultury
„Anin” i „RadoÊç”. Bo Jarmark Wielkanocny to
wydarzenie podsumowujàce 4 konkursy organizowane przez Kluby Kultury „Anin” i „RadoÊç”.
Prezentowane palmy, pocztówki, pisanki i stroiki
Êwiàteczne to nagrodzone prace w konkursach
plastycznych organizowanych ju˝ od wielu lat
przez wymienione Kluby.
Klub Kultury „Anin” by∏ organizatorem dwóch
konkursów skierowanych do dzieci i m∏odzie˝y
zwiàzanych ze Âwi´tami Wielkanocnymi. Jeden
to ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Projekt
Pocztówki Wielkanocnej”, drugi to ju˝ XVI edycja
konkursu „Palma Wielkanocna”.
Z niemal˝e 700 pocztówek i ok. 200 palm jury, które mia∏o niezwykle trudne zadanie, wy∏oni∏o prawie 170 laureatów obydwu konkursów.
Klub Kultury „RadoÊç” to organizator ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Najpi´kniejsza Pisanka”. Z oko∏o pi´ciuset pisanek i stro-

ików nades∏anych z najodleglejszych zakàtków Polski
jury wybra∏o bez ma∏a 140
tych „najpi´kniejszych” –
wykonanych ró˝nymi technikami; drapanych, malowanych, oklejanych, tradycyjnych i tych bardziej nowoczesnych – wyobraênia
dzieci, m∏odzie˝y oraz doros∏ych jest niezwyk∏a... tworzy niezapomniane cudeƒka. W∏aÊciwie to wszystkie
prace zas∏ugiwa∏y na nagrody, ale niestety, konkursy rzàdzà si´ w∏asnymi prawami – sà zwyci´zcy, sà i pokonani.
Taki dylemat mieli równie˝ jurorzy XIV Przeglàdu TwórczoÊci Muzycznej Dzieci i M∏odzie˝y
„KOGUCIK 2011” (organizator: KK „RadoÊç”),
którzy przez dwa dni przes∏uchiwali uczestników Przeglàdu – dzieci i m∏odzie˝ w wieku od 5 do 19 lat, rozwijajàcych swoje pasje muzyczne
w ruchu amatorskim, grajàcych na ró˝nych instrumentach: fortepianie, skrzypcach,
keyboardzie, flecie prostym,
saksofonie, gitarze, akordeonie, grajàcych solo, w duetach oraz w zespo∏ach.
Przeglàd muzyczny nie jest
oczywiÊcie zwiàzany ze Êwi´tami, ale jego podsumowanie
– uroczyste wr´czenie nagród

i koncert Laureatów – niewàtpliwie by∏o jednà
z atrakcji Jarmarku.
Na og∏oszenie wyników Przeglàdu m∏odzi muzycy przybyli w asyÊcie rodzin i oczywiÊcie swoich nauczycieli muzyki, którym nale˝y si´ szczególne uznanie za profesjonalizm w nauczaniu
i rozwijanie zami∏owania do muzyki. Nagrodzeni
i wyró˝nieni w Przeglàdzie z dumà odbierali pamiàtkowe dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe.
Prawie 5 godzin Jarmarku to setki goÊci, którzy z ca∏à pewnoÊcià mi∏o sp´dzili czas. Chcia∏oby si´ powiedzieç, ˝e Jarmark Wielkanocny
na sta∏e wpisuje si´ w kalendarz imprez obywajàcych si´ w Wawrze, imprez, które organizowane sà nie tylko dla lokalnych spo∏ecznoÊci,
ale wykraczajà daleko poza granice Wawra,
Warszawy, Mazowsza...
Ma∏gorzata KwaÊna
Fot. Filip Modrzejewski

Pi´kna nasza Polska ca∏a
Forum M∏odzie˝y Warszawy oraz Klub Kultury
„Marysin” zapraszajà dzieci i m∏odzie˝ szkó∏
warszawskich do udzia∏u w projekcie wspó∏finansowanym przez miasto sto∏eczne Warszawa
pod nazwà „Pi´kna nasza Polska ca∏a”.
Wykorzystujàc ró˝norodne techniki artystyczne, stworzyliÊmy ofert´ edukacyjno-kulturalnà,
która poszerzy wiedz´ z zakresu tradycji kulturowych i sztuki ludowej ró˝nych regionów Polski.
Poprzez dzia∏ania zawarte w projekcie pragniemy popularyzowaç obcowanie ze sztukà ludowà, rozwijaç pasje i umiej´tnoÊci, uÊwiadamiaç
m∏odych ludzi w zakresie ró˝norodnoÊci kulturowej w naszym kraju. Projekt jest otwarty dla
dzieci niepe∏nosprawnych, chcemy, aby wyrównywa∏ szanse i nie stwarza∏ ˝adnych ograniczeƒ
ani barier, a przede wszystkim
kszta∏towa∏ wÊród uczestników
w∏aÊciwà postaw´ wobec osób
niepe∏nosprawnych.
Projekt rozpoczyna si´ w kwietniu i trwaç b´dzie do koƒca grudnia 2011 r. – zakoƒczy si´ galà

i rozdaniem nagród oraz wystawà, na której zaprezentowane zostanà prace uczestników poszczególnych warsztatów.
Harmonogram dzia∏aƒ do 6 lipca br.:
1. Warsztaty ceramiczne pt. „Baranek wielkanocny”, 15.04.2011
2. Warsztaty plastyczne – wiklina, 18.05.2011
3. Warsztaty ceramiczne – dwojaki wykonane
w technice biskwit, 20.05.2011
4. Warsztaty plastyczne – wianki sobótkowe,
08.06.2011
5. Warsztaty plastyczne – wycinanka ∏owicka,
06.07.2011
KK Marysin
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WieÊci z Klubu Kultury „Zastów”
Konkurs na limeryk o Marii Sk∏odowskiej-Curie
W setnà rocznic´ przyznania nagrody Nobla
w dziedzinie chemii polskiej uczonej Marii Sk∏odowskiej-Curie Klub Kultury „Zastów” w Warszawie przy ulicy Lucerny 13 og∏asza konkurs
na limeryk.

bawy. Dzieci mo˝na zapisywaç na tygodniowe
turnusy. IloÊç miejsc ograniczona.
UWAGA! Zebranie rodziców zainteresowanych zapisami odb´dzie si´ 6.06.2011r. (tj. poniedzia∏ek), o godzinie 18.00. W czasie zebrania b´dà przyjmowane op∏aty za ca∏y deklarowany czas pobytu dziecka – 100 z∏otych za tydzieƒ plus 40 z∏otych ciep∏y posi∏ek (catering).
***
IV Ogólnopolski Konkurs Malarski „Cztery pory
roku – wiosna”
Zapraszamy wielbicieli p´dzla i palety do
udzia∏u w IV Ogólnopolskim Konkursie Malarskim „Cztery pory roku – wiosna”. Bawmy si´
kolorami wiosny i malujmy, malujmy, malujmy...

Celem konkursu jest przybli˝enie postaci Marii Sk∏odowskiej-Curie, uczczenie jej wk∏adu
w rozwój nauki, pobudzenie wra˝liwoÊci i aktywnoÊci twórczej oraz promocja talentów.
Uczestnicy startujà w trzech kategoriach wiekowych: 13–16 lat, 17–19 lat, 20 lat i powy˝ej.
Limeryki prosimy sk∏adaç osobiÊcie lub przes∏aç na nasz adres do dnia 15.06.2011 r.
Szczegó∏y konkursu w regulaminie dost´pnym na stronie www.kkzastow.com.
***
Wakacje dla najm∏odszych „Zostaƒ artystà”
Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat
na wakacje dla najm∏odszych pn. „Zostaƒ artystà” w dniach od 4.07.2011 r. do 29.07.2011 r.
Zaj´cia b´dà odbywaç si´ od godziny 8.00 do

Prace b´dà oceniane w czterech kategoriach
wiekowych: od 7 do 10 lat, od 11 do 14 lat, od
15 do 18 lat i powy˝ej 18 lat. Mogà one byç wykonane w formacie minimum A3, maximum B2.
Prace wraz z listà zbiorczà i podzia∏em na kategorie wiekowe prosimy sk∏adaç lub przes∏aç
na nasz adres do dnia 18.05.2011 r. (liczy si´
data wp∏ywu). Regulamin dost´pny na stronie
www.kkzastow.com
Olga Gràdzka

k∏opot z wybraniem najlepszych prac. O naszym
konkursie jest g∏oÊno, bo prace wp∏yn´∏y z tak
dalekich zakàtków Polski jak Kalisz Pomorski,
Sosnowiec czy Wroc∏aw. Nagrodzono 20 prac.
Z uwagi na to, ˝e osoby nagrodzone w wi´kszoÊci
sà spoza Warszawy, nagrody przeÊlemy pocztà.
Zwyci´zcom gratulujemy!
***
Po raz pi´tnasty w Zastowie zabrzmia∏y fanfary
dla laureatów XV Ogólnopolskiego Przeglàdu
Piosenki Dziec´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”
Ju˝ od pi´tnastu lat na zastowskiej scenie
próbujà swoich si∏ m∏odzi wokaliÊci. W tym roku
jury w sk∏adzie: Ewa Ânie˝anka, Oktawia Antczak i Bartosz KuÊmierczyk mia∏o sporo pracy.
Przes∏uchano 227 solistów i 32 zespo∏y.
3 kwietnia odby∏ si´ Koncert Laureatów i gala
wr´czenia nagród najlepszym, a by∏o ich niema∏o – 18 zespo∏ów i 68 solistów. MieliÊmy ogromnà przyjemnoÊç jeszcze raz wys∏uchaç laureatów pierwszych miejsc. Zachwyca∏y zarówno
maluchy, jak i m∏odzie˝.

O godzinie dwunastej na scenie zaprezentowali si´ laureaci pierwszych miejsc w kategoriach wiekowych 4–5 i 6–7 lat. MogliÊmy przekonaç si´, ˝e zas∏u˝yli na swoje nagrody, a ka˝dy chcia∏ im zrobiç zdj´cie.

***
XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kukie∏ka”
ROZSTRZYGNI¢TY!!!
Uczestnicy konkursu ch´tnie podj´li wyzwanie wykonujàc kukie∏ki do bajki „Alicja w krainie
czarów”. Nale˝y pochwaliç starannoÊç i pomys∏owoÊç z jakà zosta∏y wykonane prace konkursowe. Kukie∏ki sà tak ∏adne, ˝e mo˝na by nimi
wystawiç profesjonalne przedstawienie teatralne. Jurorki w sk∏adzie Olga Gràdzka, Agnieszka
S´dzielowska i Marta Wybraniak mia∏y niema∏y
17.00 od poniedzia∏ku do piàtku.
Dzieci poznajà tajemnice, jakie kryje w sobie
Plastusiowy pami´tnik, zajrzà w zakamarki wiejskiego podwórka, a czary-mary pozwolà im
zwiedziç krain´ bajek.
Zapewniamy fachowà opiek´ i wiele atrakcji:
Zaj´cia ogólnorozwojowe, zaj´cia plastyczne
rozwijajàce wyobraêni´ i dajàce mo˝liwoÊç poznania ró˝nych technik, zaj´cia umuzykalniajàce, çwiczenia wspomagajàce sprawnoÊç fizycznà i rozwijajàce koordynacj´ ruchowà, zabawy
logopedyczne, spacery do lasu i du˝o dobrej za-
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O godzinie czternastej wr´czono nagrody laureatom w pozosta∏ych kategoriach wiekowych.
Wyst´pujàcym nie szcz´dzono braw. To by∏a
prawdziwa duchowa uczta.
Laureatom wr´czono puchary z imiennymi
dedykacjami i pamiàtkowe zdj´cia z Przeglàdu.
Podzi´kowania i upominki otrzymali równie˝
opiekunowie artystyczni laureatów. To mi´dzy
innymi dzi´ki nim m∏odzi artyÊci tak Êpiewajà.
Muzyczna niedziela dobieg∏a koƒca i a˝ ˝al, ˝e
kolejny „RozÊpiewany Wawer” dopiero za rok.
KKZ
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AmiWaWa 3
Dnia 26.03.2011 r. w Klubie Kultury „Anin”
mia∏o miejsce spotkanie u˝ytkowników komputera Amiga i systemów amigowych i oko∏oamigowych pod nazwà AmiWaWa3. Jest to ju˝ trzecie spotkanie tego typu w Aninie.
Organizatorzy od samego rana uwijali si´, noszàc sto∏y, pod∏àczajàc kable, ustawiajàc sieç internetowà. Przygotowali dla ch´tnych, chcàcych
si´ zapoznaç: Amig´ 3000T z procesorem PPC
i systemem AmigaOS 4.0, Samant´ 440ep
z systemem AmigaOS 4.1 i Pegasosa2 z systemem MorphOS 2.7, wywodzàcym si´ z systemu
amigowego. Po tych przygotowaniach oczekiwali ju˝ godziny 11.00, o której to mia∏o nastàpiç
otwarcie imprezy. Punktualnie o tej godzinie wje-

cha∏ na parking Klubu samochód z pomaraƒczowym kogutem, jakby wióz∏ cenny ∏adunek,
a za nim kilka nast´pnych samochodów. ¸adunek faktycznie by∏ cenny: amigi i komputery
z procesorami PPC, na których mo˝na uruchomiç system MorphOS. Zacz´∏a si´ krzàtanina,

pod∏àczanie komputerów, pokazywanie swoich osiàgni´ç, ustawieƒ i te pasjonujàce uczestników zaj´cia trwa∏y a˝ do godziny 18.00. Jedni przynosili swoje
komputery, inni je oglàdali i testowali. Mo˝na by∏o uzyskaç wzajemnà pomoc i dlatego niektóre
amigi by∏y porozkr´cane, a bardziej doÊwiadczeni amigowcy
starali si´ je skonfigurowaç. Najwa˝niejszym jednak celem imprezy by∏ zlot samych u˝ytkowników, którzy mogli spotkaç si´
osobiÊcie i wymieniç doÊwiadczeniami, a tak˝e zaprezentowaç
ten kultowy komputer nowym fanom, których mo˝na by∏o zauwa˝yç co najmniej
kilkoro. W jednej z sal zebrali si´ ludzie sceny
i wspominali spotkania scenowe sprzed wielu
lat, jednoczeÊnie oglàdajàc „dema” na amigach.
Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏y si´ Amigi
CDTV i CD32, które w momencie wydania by∏y
komputerami ponadczasowymi. Na AmiWaWa
by∏y chyba wszystkie odmiany amig klasycznych: 500, 600, kilka 1200, 2000, 3000 i kilka
4000. Ale g∏ównie mo˝na by∏o zapoznaç si´
z systemami obecnych czasów: MorphOS-em,
AmigaOS-em 4.x i Aros-em. W tym czasie odby∏y si´ dwie prezentacje: programu muzycznego
Digi Boster 3 (którego autor przedstawi∏ jego
mo˝liwoÊci i kierunek rozwoju) i programu
SCANdal obs∏ugujàcego skanery wszelkiego typu. Odby∏ si´ te˝, dzi´ki organizacji i sprz´towi
„Duracela”, turniej SWOS-a – dla niezaznajomionych – turniej pi∏ki no˝nej na ekranie komputera,
który cieszy∏ si´ du˝ym zainteresowaniem. Emo-

Dawnych wspomnieƒ czar...
9 kwietnia br. w Klubie Kultury
„MARYSIN” odby∏a si´ impreza pt.
„Dawnych wspomnieƒ czar...”. Do
wspólnego Êpiewania zaprosi∏ goÊci
zespó∏ wokalny Wawerskiego Uniwersytetu III wieku. Piosenki Êpiewane przez artystów przedwojennej
i powojennej Warszawy, którzy
ogromnie kochali swoje miasto, stajà si´ po latach dokumentem historycznym. To nie sà tylko sentymentalne melodie sprzed lat! To wierny
dokument epoki.
„Dowcipne, figlarne lub romantyczne, ale zawsze wpadajàce w ucho – takie by∏y piosenki
przed laty. Trudno si´ dziwiç, ˝e ich popularnoÊç
nie blednie, a wr´cz kwitnie. I choç ich pierwszych wykonawców nie ma ju˝ mi´dzy nami,
dzi´ki ich utworom nigdy o nich nie zapomnimy.
Bo czy jest ktoÊ, kto nie s∏ysza∏ o Eugeniuszu
Bodo, Hance Ordonównie, Adolfie Dymszy czy
Mieczys∏awie Foggu?”.
I tak w pierwszej cz´Êci us∏yszeliÊmy „Titin´”
z repertuaru Eugeniusza Bodo z tekstem Andrzeja W∏asta, „Ach te baby” i „Ach Ludwiko” z reper-

cje by∏y ogromne zarówno wÊród graczy, jak i kibiców. Dla spragnionych w rogu sali sta∏ ma∏y barek z napojami i s∏odyczami, a zg∏odniali uczestnicy imprezy mogli posiliç si´ smacznà pizzà, co
ju˝ sta∏o si´ tradycjà spotkaƒ amigowych.
Dzi´ki takim spotkaniom widaç, ˝e Amiga to
komputer, który wcià˝ wzbudza du˝e zainteresowanie. I nie tylko wÊród starych u˝ytkowników sprz´tu, ale tak˝e w Êrodowisku m∏odszego pokolenia. PoÊród przyby∏ych by∏y ca∏e rodziny, a najm∏odszy uczestnik mia∏ 4 lata. Na tegoroczne spotkanie przyby∏o prawie 80 osób,
które zjecha∏y si´ z ró˝nych cz´Êci Polski,
a równie˝ z zagranicy. Obecni byli nie tylko
uczestnicy z Warszawy, ale te˝ mocna grupa
z Che∏ma i Lublina, Kielc, Bia∏egostoku, przyby∏y tak˝e osoby z Bia∏ej Podlaskiej, OÊwi´cimia, ¸odzi, Rybnika, Âwidnicy... by∏ nawet amigowiec z W∏och (zapewne pominà∏em wiele
miejsc, za co przepraszam, ale nie ma mo˝liwoÊci zapami´tania wszystkich). Spotkanie, patrzàc od strony organizatorów, by∏o udane. By∏o
chyba najliczniejszym spotkaniem amigowym
w Polsce w ostatnim czasie. Ka˝dego roku
na imprez´ AmiWaWa przybywa coraz wi´ksze
grono mi∏oÊników tego kultowego komputera.
Oby uda∏o si´ w przysz∏oÊci zorganizowaç kolejne spotkanie tak udane, jak tegoroczne.
Andrzej Sachanowski

tuaru Tadeusza Faliszewskiego, „Ja Êpiewam piosenki” Hanki Ordonówny. W drugiej cz´Êci Êpiewano piosenki o Warszawie, takie jak: „Warszawa
da si´ lubiç”, „Na prawo most, na lewo most”.
Âwiat, a my wraz z nim gnamy naprzód w zawrotnym tempie. Dzisiejsze piosenki, chocia˝
niektóre z nich sà równie przyjemne dla ucha, sà
jak˝e inne od tych z lat mi´dzywojennych. Dla
wielu z nas to piosenki naszej m∏odoÊci.
Spotkanie zakoƒczy∏o si´ wspólnym odÊpiewaniem piosenki „Up∏ywa szybko ˝ycie”.

Zapraszamy do Êwi´towania Dnia Dziecka razem ze Stacjà Dzieci! W programie gry i zabawy dla dzieci oraz radosny warsztat muzyczny
z udzia∏em profesjonalnych muzyków i wszystkich ch´tnych uczestników imprezy. Zapraszamy!
Impreza odb´dzie si´ w Niedziel´ 29.05
w Centrum Rodzinnym Stacja Dzieci przy ulicy
Patriotów 303. Wst´p wolny. Wi´cej informacji
na stronie www.stacjadzieci.pl

EL-KA
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Sukcesy uczniów klas IV-VI Zespo∏u Szkó∏ Nr 111 w konkursach
W tym roku szkolnym uczniowie klas IV-VI licznie brali udzia∏ w konkursach szkolnych, dzielni-

cowych i ogólnopolskich, otrzymujàc wiele nagród i wyró˝nieƒ. Oto wyniki tych konkursów:

Sukcesy sportowe uczniów ZS Nr 111
Pierwszy semestr roku szkolnego przyniós∏
wiele sukcesów sportowych dla uczniów Szko∏y
Podstawowej Nr 76 i Gimnazjum nr 101 w Warszawie. Uczniowie pod kierunkiem pani Bo˝eny
Schabowskiej brali liczny udzia∏ w wielu zawodach sportowych na szczeblu dzielnicowym i sto∏ecznym, osiàgajàc wysokie lokaty. Oto wyniki:
• I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Wawer
w koszykówce dziewczàt
Sk∏ad dru˝yny: Monika Balcer kl VIb, Monika
ByÊkiniewicz kl. VIa, Wiktoria Dzierzgowska kl. VIb,
Julia Gapon kl. Va, Beata Jezierska kl. VIb, Marta
Frelkowska kl. VIa, Julia Gapon kl. Va, Gabriela
Mróz kl. VIa, Aneta Pàtek kl. VIa, Magdalena P´kacka kl. VIa, Sandra Szostak kl. VIb, Karina ZyÊk
kl VIa. Dziewcz´ta w finale pokona∏y dru˝yn´ SP
nr 204 wynikiem 31:21 i awansowa∏y do Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y w koszykówce.
• Rafa∏ Kamiƒski z kl. IIb Gimnazjum nr 101
przeszed∏ do fina∏u konkursu „Wiedzy o sporcie”.
• Ania Daleszyƒska z kl. Ia Gimnazjum nr 101
zaj´∏a VIII miejsce w biegach prze∏ajowych
w Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y i awansowa∏a do Mazowieckich Igrzysk M∏odzie˝y.
• I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Wawer
w unihokeju dziewczàt
Sk∏ad dru˝yny: Monika ByÊkiniewicz kl. VIa,
Wiktoria Dzierzgowska kl. VIb, Marta Frelkowska
kl. VIa, Julia Gapon kl. Va, Dominika Jaros∏awska
kl. VIa, Beata Jezierska kl. VIb, Julia Korona kl. VIa,

Patrycja Sikorska kl. Va, Sandra Szostak kl. VIb,
Karina ZyÊk kl. VIa. Dziewcz´ta zaj´∏y I. miejsce
w grupie eliminacyjnej, w pó∏finale pokona∏y
SP 195, a nast´pnie w finale SP 204 i zdoby∏y
awans do Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y.
• V miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y w koszykówce dziewczàt
Dziewcz´ta, po meczach w eliminacjach
i çwierçfina∏ach, walczy∏y w pó∏fina∏ach. Wyniki
meczów pó∏fina∏owych pozwoli∏y im graç
o V miejsce w Warszawie. W decydujàcym meczu
zwyci´˝y∏y swoje rywalki z SP nr 344 z Bia∏o∏´ki.
• III miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Wawer w tenisie sto∏owym
Sk∏ad dru˝yny: Marta Frelkowska kl. VIa, Wiktoria Dzierzgowska kl. VIb, Beata O∏dak kl. VIa.
Nasz zespó∏ bez problemu awansowa∏ do najlepszej czwórki zawodów. Mecz pó∏fina∏owy
z SP nr 109 by∏ bardzo zaci´ty, ostatni set decydowa∏ o tym, czy zagramy o I miejsce. Mimo
ogromnego wysi∏ku i walki nie uda∏o si´ wygraç.
Zosta∏ nam mecz o III miejsce z SP nr 128. Ten
mecz zakoƒczy∏ si´ pe∏nym sukcesem.
• II miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Wawer
w pi∏ce r´cznej dziewczàt
Sk∏ad dru˝yny: Monika Balcer kl. VIb, Monika
ByÊkiniewicz kl. VIa, Natalia Czy˝ kl. Va, Marta Frelkowska kl. VIa, Julia Gapon kl. Va, Beata Jezierska
kl. VIb, Zofia Kamiƒska kl. VIb, Anna Komorowska
kl. Va, Julia Korona kl. VIa, Kamila Paw∏owska kl.

Serdecznie gratulujemy wyników.
Monika Seredyn

Va, Sandra Szostak kl. VIb, Dominika Woêniak kl. Va.
W grupie eliminacyjnej nasza szko∏a zaj´∏a I. miejsce i przesz∏a do pó∏fina∏u rozgrywek. Mecz pó∏fina∏owy z SP nr 195 mia∏ dramatyczny przebieg. W regulaminowym czasie mecz zakoƒczy∏ si´ remisem,
o awansie do fina∏u mia∏a zadecydowaç dogrywka.
Zakoƒczy∏a si´ naszym zwyci´stwem 2:0. Fina∏ ju˝
kolejny raz odby∏ si´ pomi´dzy naszà szko∏à SP
nr 76 i SP nr 204. Tym razem musia∏yÊmy uznaç
wy˝szoÊç naszych rywalek. Wynik meczu 3:6.
• I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Wawer
w siatkówce dziewczàt
Sk∏ad dru˝yny: Monika Balcer kl. VIb, Monika
ByÊkiniewicz kl. VIa, Wiktoria Dzierzgowska kl. VIb,
Marta Frelkowska kl. VIa, Beata Jezierska kl. VIb,
Gabriela Mróz kl. VIa, Beata O∏dak kl. VIa, Aneta Pàtek kl. VIa, Magdalena P´kacka kl. VIa, Sandra Szostak kl. VIb. Kolejne zwyci´stwo uczennic w rozgrywkach szkolnych przynios∏o wiele radoÊci. Ale
nie by∏a to ∏atwa droga do sukcesu. W finale spotka∏o si´ 6 szkó∏, z zaliczonym meczem z eliminacji. Nasza dru˝yna niestety mia∏a ten mecz przegrany. Nasze uczennice fina∏y rozpocz´∏y zwyci´stwem z SP nr 28, kolejne dwa mecze z SP nr 92
i SP nr 138 i kolejne zwyci´stwa. Jednak ostatni
pojedynek z SP nr 204 mia∏ zadecydowaç o koƒcowej klasyfikacji. Mecz by∏ trudny i do koƒca trzyma∏ w napi´ciu. Pierwszy set i drugi set wygra∏yÊmy zdecydowanie, trzeci set by∏ wyrównany, ale
ostatecznie zakoƒczy∏ si´ szcz´Êliwie dla nas.
Gratulujemy.
Bo˝ena Schabowska,
Monika Seredyn
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Forum nauczycieli bibliotekarzy
6 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 109 im.
Batalionów Ch∏opskich na Przygodnej spotkali
si´ nauczyciele bibliotekarze wawerskich szkó∏
wszystkich szczebli. Pomys∏ wyszed∏ od w∏adz
oÊwiatowych dzielnicy, a ca∏oÊç przygotowa∏y
panie ze szkolnej biblioteki.
W ramach integracji Êrodowiskowej wÊród
zaproszonych goÊci by∏y te˝ reprezentantki Biblioteki Publicznej na Trawiastej i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na Goc∏awskiej.

GoÊci powita∏ dyrektor SP 109 – Stefan Dejneka, a uroczystego otwarcia Forum dokona∏a pani
Naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania Dzielnicy Wawer – Renata Potrzebowska. W swoim
krótkim wystàpieniu podkreÊli∏a wag´ czytania
oraz rang´ biblioteki, wprowadzajàc tym samym
w problematyk´ spotkania. Tematem przewodnim
Forum by∏a bowiem dzia∏alnoÊç biblioteki promu-

PRO Kobieta 50+
W 2010 roku w 4 miastach Polski 160 kobiet
50+ zosta∏o obj´tych pilota˝owym programem
PRO Kobieta 50+. Panie przez okres 4 miesi´cy
bra∏y udzia∏ w zaj´ciach ruchowych, wyk∏adach,
rajdach Nordic Walking oraz dodatkowych warsztatach. Panie ch´tnie uczestniczy∏y w zaj´ciach
i mimo i˝ program zakoƒczy∏ si´ w sierpniu 2010
roku, wcià˝ razem çwiczà i si´ spotykajà.
Dziewiàtego kwietnia bie˝àcego roku ruszy∏a
nowa edycja programu PRO Kobieta 50+. Przez
trzy miesiàce 260 Paƒ z ca∏ej Polski oraz 20
z dzielnicy Wawer b´dzie uprawia∏o 3 formy rekreacyjne: Nordic Walking, Tai Chi, Aqua Fitness oraz
spotyka∏o si´ na wyk∏adach. Zaj´cia ruchowe poprowadzà wykwalifikowani Instruktorzy Rekreacji
Ruchowej. Tai Chi odbywa si´ w Sali Gimnazjum
przy ulicy ˚egaƒskiej 1A, zaj´cia marszowe Nordic
Walking – wymarsz sprzed Szko∏y Podstawowej 138 przy ulicy Po˝aryskiego 2. Lokalizacja zaj´ç Aqua Fitness jest w trakcie ustalania.
Wyk∏ady prowadzone w ramach programu sà
otwarte oraz bezp∏atne. Pierwszy z nich b´dzie
mia∏ miejsce w Miejskim OÊrodku Kultury w Józefowie 18 maja 2011 roku o godzinie 18.15.
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jàca czytelnictwo oraz próba odpowiedzi na pytanie, jak wizerunek biblioteki mo˝e wp∏ywaç na postrzeganie tego miejsca przez czytelników.
Wszystkie 3 prezentacje, jakie zosta∏y przedstawione zgromadzonym fachowcom od czytania,
pozwoli∏y spojrzeç na bibliotek´ w ró˝nych aspektach. Pierwsza prezentacja dotyczy∏a dzia∏aƒ promocyjnych biblioteki w SP 109 i zaprezentowa∏a
jà bibliotekarka gospodarzy – Barbara Micha∏ek.
Pokaza∏a ona, jak ró˝ne wydarzenia kulturalno-czytelnicze przyciàgajà dzieci
do biblioteki i sprawiajà, ˝e staje si´
im ona bliska, ch´tnie odwiedzana,
a czytelnictwo – wbrew temu, co
mówià statystyki krajowe – wÊród
dzieci tu roÊnie, a nie spada.
Druga prelegentka gospodarzy
– pani El˝bieta ¸aszkiewicz podzieli∏a si´ wizjà marzeƒ, jakie majà obie panie na temat wyglàdu biblioteki. Ta szko∏a akurat mo˝e pochwaliç si´ ca∏kiem ∏adnym wn´trzem biblioteki, co zauwa˝ali goÊcie, ale paniom marzy si´ coÊ
jeszcze ambitniejszego. Pomys∏
ma ju˝ swojà nazw´ – „Bromboteka” i jak nietrudno si´ domyÊleç
ma zwiàzek z „Brombà” i jej autorem Maciejem
Wojtyszkà. A dlaczego? A bo szko∏a od wielu,
wielu lat czuje dobrego ducha tej rodziny. Tu pracowa∏ jako nauczyciel ojciec Macieja – Wac∏aw
Wojtyszko, lokalny bohater, którego imi´ – jak
wszystko dobrze pójdzie – b´dzie nosi∏a jedna
z ulic w tej okolicy. Tu naucza∏a i wypo˝ycza∏a
dzieciom ksià˝ki mama Macieja – Ewa WojtyszTematem spotkania b´dzie: AktywnoÊç ruchowa: luksus czy koniecznoÊç wspó∏czesnego cz∏owieka?
Poprowadzi go dr hab. prof. AWF
Ewa Kozdroƒ. Drugi wyk∏ad odb´dzie si´ w sali konferencyjnej Urz´du
Dzielnicy Wawer 25 maja 2011
o godzinie 18.15 i b´dzie dotyczy∏
zasad zdrowego ˝ywienia. Osoby
ch´tne prosimy o kontakt e-mailowy
(marta@espar50.org) lub telefoniczny (600 546 989).
Podczas programu w sobot´
14 maja uczestniczki b´dà bra∏y
udzia∏ tak˝e w Rajdzie Nordic Walking organizowanym w Józefowie (okolica Pomnika Lotnika) przez Integracyjne Centrum
Sportu i Rekreacji w Józefowie (wi´cej informacji na temat rajdu www.icsir.pl).
Program „PRO Kobieta 50+” zosta∏ stworzony, aby promowaç zdrowy styl ˝ycia, ze szczególnym uwzgl´dnieniem systematycznie podejmowanej aktywnoÊci sportowej, jako czynnika
warunkujàcego zdrowie kobiet po 50. roku ˝ycia. Ma on sk∏oniç je do dzia∏aƒ poprawiajàcych
kondycj´ fizycznà i psychicznà, a w konsekwencji do poprawy jakoÊci ˝ycia.

ko. Autor „Bromby” odwiedza naszà szko∏´ i zawsze jà mile wspomina. Z ochotà przysta∏ na pomys∏ stworzenia tu „Bromboteki”. Panie bibliotekarki nawiàza∏y ju˝ kontakt z jednym z bardziej
pr´˝nych biur projektowych REA DESIGN z Wroc∏awia. Jego przedstawiciel przyjecha∏ na Forum, by podzieliç si´ swoimi niezwykle oryginalnymi pomys∏ami na aran˝acje bibliotek. Do tej
pory by∏y to g∏ównie biblioteki publiczne i centra
kulturalno-edukacyne w ca∏ej Polsce, w tym kilka w Warszawie. Chcia∏oby si´, by i szkolne biblioteki zacz´∏y wyglàdaç równie atrakcyjnie.
Mo˝e to pierwszy krok do zmiany myÊlenia na
temat wizerunku szkolnej biblioteki? Po tym Forum jest na to szansa, bo temat zosta∏ zaprezentowany w wyjàtkowo ciekawy sposób. Ca∏ej prelekcji z wielkim zainteresowaniem wys∏ucha∏ dyrektor miejscowej placówki – SP 109, który, jak
si´ okazuje, docenia dzia∏ania i rol´ biblioteki, ale
to za ma∏o, bo na realizacj´ tak ambitnych marzeƒ potrzebne sà jednak du˝e pieniàdze, którymi szko∏a nie dysponuje.
Spotkanie to by∏o w ca∏oÊci bardzo inspirujàce. Pada∏y ró˝ne pomys∏y i by∏a mo˝liwoÊç zaprezentowania najciekawszych dzia∏aƒ bibliotecznych, które organizujà bibliotekarki w swoich szko∏ach. Rozstajàc si´, wszystkie panie wyra˝a∏y ch´ç spotykania si´ cz´Êciej w podobnym
gronie, by móc dzieliç si´ swoimi pasjami, osiàgni´ciami i ogólnie pracà z dzieçmi, wydobywajàc z nich to co najlepsze, choç czasem g∏´boko
ukryte. A biblioteka wydaje si´ byç do tego
Êwietnym miejscem. Oby by∏a ∏adna, przyciàgajàca, a reszt´ zostawmy bibliotekarzom. Po raz
kolejny okazuje si´, ˝e to ludzie ciekawi, twórczy,
pe∏ni pomys∏ów, z pasjà oddajàcy si´ swojej
pracy na rzecz dzieci.
mira

Udzia∏ w programie kosztuje symboliczne
10 z∏ miesi´cznie – drobna op∏ata ma na celu
sk∏onienie uczestniczek do regularnej aktywnoÊci fizycznej i nieopuszczania zaj´ç.
Informacje na temat programu mo˝na uzyskaç u koordynatora projektu Pani Marty Gaworskiej (marta@espar50.org, 665 469 254) lub
na stronie internetowej: www.espar50.org (podlinkowane http://www.espar50.org/dla50,nowa_
edycja_programu_pro_kobieta_50_.html)
Marta Gaworska
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Dla nastolatek czy dla ich matek?
13 Poprzeczna Ma∏gorzaty Gutowskiej-Adamczyk
Ma∏gorzaty Gutowskiej-Adamczyk czytelnikom przedstawiaç nie trzeba. Wystarczy podaç
dwa tytu∏y. Pierwszy: Tata, a Marcin powiedzia∏,
drugi: Cukiernia Pod Amorem. Jest te˝ trzeci tytu∏: 13 Poprzeczna. Aniƒska ksià˝ka mieszkajàcej w Aninie pisarki...
13 Poprzeczna opowiada o trzech bohaterkach-gimnazjalistkach, które mieszkajà w Aninie, a uczà si´ w mi´dzyleskim gimnazjum. Agata sprowadzi∏a si´ do Anina stosunkowo niedawno. Majàc pi´ç lat straci∏a ojca. Matka powtórnie
wysz∏a za mà˝. Jej wybrankiem jest niejaki Waldi. W nowym zwiàzku matki pojawi∏o si´ nowe
dziecko. Agata nie umie zaakceptowaç braciszka, ojczyma zaÊ nie cierpi. Ma pretensje do matki, która poÊwi´ca jej coraz mniej czasu. Decyzja o przeprowadzce do Anina jest dla nastolatki
trudna do przyj´cia:
I co z tego, ˝e mieszka w tym szpanerskim
domu? ˚e p∏awi si´ w luksusach? Wola∏aby
˝ebraç na ulicach, odda∏aby wszystko, byle
tylko cofnàç czas. (...) Bo najgorsze jest to, ˝e
matka go chyba kocha. Jak mo˝na kochaç kogoÊ takiego? Mi´Êniaka z byczym karkiem
o spojrzeniu gibona, który mówi: „posz∏em”,
„przysz∏em”, „dzisiej”, „wczorej”, „w ka˝dym

bàdê razie”. Agata ch´tnie by go otru∏a.
(Ma∏gorzata Gutowska-Adamczyk,
13 Poprzeczna, 2008, s. 18)

Agata jest zbuntowana. Ubiera si´ na czarno,
nigdy si´ nie uÊmiecha. Stara si´ odstraszyç
wszystkich swoim wyglàdem i opryskliwym zachowaniem.
Przeciwieƒstwo Agaty stanowi Zosia: uporzàdkowana, cicha i spokojna, uleg∏a wobec rodziców. Prymuska. Rodzice, którzy sà lekarzami,
w najdrobniejszych szczegó∏ach zaplanowali jej
przysz∏a karier´. Nigdy jej nie chwalà i domagajà si´ od niej wy∏àcznie spe∏niania ich w∏asnych
oczekiwaƒ. A ona marzy skrycie o aktorstwie.
Z kolei Klaudia jest wyzywajàca i wulgarna.
Maluje si´, nosi prowokacyjne stroje. Zadaje si´
z niew∏aÊciwymi osobami. Kradnie s∏odycze
w Realu przy ulicy Jubilerskiej. Uprawia seks.
Jest na prostej drodze, aby zostaç galeriankà. To
jej szansa na wejÊcie w inny Êwiat. Cenà by∏oby
Êwiadczenie starszym od siebie m´˝czyznom
us∏ug seksualnych w zamian za prezenty. Jej
matka jest zapracowanà piel´gniarkà, nie ma
czasu nià si´ zajàç. Ojciec zaginà∏ w akcji.
Wszystkie trzy nastolatki sà przeraêliwie samotne. Ich rodzice nie majà dla nich czasu, na-

Wawer zaczarowany w s∏owie i obrazie

Tajemnica pewnego domu
„Tajemnica bia∏ego pokoju!
By∏y to rzeczywiÊcie magiczne s∏owa. (...)
– To by∏by istotnie znakomity tytu∏ do krymina∏u!”1
Pewnego upalnego majowego dnia doktor Joanna
Skopowska dowiaduje si´
od najsolidniejszego z przedwojennych notariuszy, ˝e odziedziczy∏a w spadku letniskowy dom
z ogrodem. Tak zaczyna si´ ksià˝ka Marty Tomaszewskiej pod tytu∏em Tajemnica bia∏ego pokoju.
Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e b´dzie on znajdowa∏ si´ w Aninie – tu bowiem prowadzà nas Êlady Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego. Najm∏odszy syn doktor Skopowskiej, zwanej Musià
Warkoczyk, nosi jego imi´, „bo Musia przepada∏a za Ga∏czyƒskim”2. Nie mog∏a jednak wyjÊç
za niego za mà˝, poniewa˝ mia∏ ju˝ ˝on´ Natali´,
jak t∏umaczy rezolutny ch∏opiec. O Ga∏czyƒskim
dowiadujemy si´ jeszcze, ˝e „nie robi nic, bo ju˝
nie ˝yje. A przedtem wozi∏ ˝on´ zaczarowanà
doro˝kà i robi∏ pranie w leÊniczówce, bo to by∏
wielki poeta”3. Nic dziwnego zatem, ˝e ulubione

perfumy Musi Warkoczyk noszà wdzi´cznà nazw´ „Zaczarowana doro˝ka”.
Dom jednak znajduje si´ w Falenicy – „To si´
jeszcze liczy Warszawa, ale jak na wsi”4. Nieznana nikomu cioteczna babka, sporzàdzajàc
testament, postawi∏a wszak˝e dwa warunki:
Po pierwsze, Musia Warkoczyk ma zamieszkaç
w jej pokoju. Po drugie, musi pozwoliç pewnej
oryginalnej starszej pani na u˝ytkowanie cz´Êci
odziedziczonego domu. Wyniknie z tego wiele
zaskakujàcych sytuacji... A i nastrój krymina∏u
niekiedy si´ pojawi – dziwne odg∏osy kroków
nocà, w∏amanie, zastanawiajàcy dowód rzeczowy... W atmosferze tajemniczoÊci i wzruszenia wyjaÊni si´ równie˝ sekret tytu∏owego
bia∏ego pokoju.
Ów dom z werandami, stojàcy wÊród sosnowego lasu, zachwyci∏ Musi´ i troje jej dzieci,
Paw∏a, Bogn´ i Konstantego zwanego Bàczkiem. Zadziwi∏ ich tak˝e swojà niezwyk∏oÊcià,
nie by∏ to bowiem „jakiÊ tam normalny, zwyczajny (...) dom”5. Oto jak Bogna opisuje go
w kronice rodzinnej:
„Najpierw tu˝ pod lasem, na pewno niegdyÊ, 100 lat temu, wyrós∏ z ˝ó∏tych piasków

uczyciele ich nie rozumiejà. Jedynà osobà, która
daje im szans´ na g∏´bszà relacj´, jest pogrà˝ona w Êpiàczce ich nowa kole˝anka, Magda.
Dziewczyny opiekujà si´ Magdà. I – bez pewnoÊci, czy coÊ do niej dociera – czynià z niej swà
powiernic´.
Diagnoza sytuacji m∏odych ludzi wypada w 13
Poprzecznej nast´pujàco: pozostawieni samym
sobie, samotni, znudzeni, myÊlà oni tylko o tym,
jak wyrwaç si´ ze swojego bezbarwnego otoczenia. Pojechaç chocia˝by na godzin´ do Promenady, bo to jest zupe∏nie inny Êwiat. Jedynà
alternatywà dla marazmu jest nawiàzanie trwa∏ych, wartoÊciowych relacji. Wtedy Êwiat nabiera barw. Wtedy nawet Anin mo˝e wydawaç si´
intrygujàcy:
JesteÊmy twoimi nowymi kole˝ankami,
mieszkamy w Aninie. Nie znasz go jeszcze. Mamy tu takie Êmieszne numerowane ulice, ca∏kiem jak w Nowym Jorku. Nazywajà si´ Poprzeczne. Dom Klaudii jest przy IV, a mój i twój
przy VI Poprzecznej. Razem jest ich dwanaÊcie.
(13 poprzeczna, s. 293)

– mówi Agata do Magdy.
Warto wczytaç si´ uwa˝nie w t´ diagnoz´,
którà stawia Gutowska-Adamczyk. Nie wolno te˝
obra˝aç si´ na m∏odych ludzi: nawet wtedy, gdy
nazywajà nas gibonami (na wszelki wypadek
sprawdzam namacalnie gruboÊç w∏asnego karku). Trzeba te˝ koniecznie z nimi rozmawiaç.
Jan Czerniawski

niewielki, bràzowy dworek. Mia∏ spadzisty
dach, oszklony ganek z g∏´bokim, trójkàtnym
okapem i po obu stronach ganku dwa okna.
Jedno du˝e, sk∏adajàce si´ z ma∏ych, kwadratowych szybek. Drugie mniejsze, ale za to
z niebieskimi okiennicami. No i potem w tym
cudownym leÊnym powietrzu dworek zaczà∏
pàczkowaç! Trudno dziÊ ustaliç kolejnoÊç tego
rozrastania si´. Ja osobiÊcie myÊl´, ˝e najpierw
rozmno˝y∏ si´ ganek tworzàc nad sobà drugi
bliêniaczo podobny, tyle ˝e ca∏y oszklony, czyli
bez drzwi z przodu. Pawe∏ jest zdania, ˝e najpierw wyrasta∏y te przedziwne przybudówki, ni
to werandy, ni to domki dla ptaków”6.
Chocia˝ ulica Pogodna w Falenicy zosta∏a
stworzona przez autork´, to znajdujàcy si´ przy
niej drewniany dom z tabliczkà z numerem 1 wydaje si´ jednym z wielu domów tak charakterystycznych dla architektury linii otwockiej. Stoi
tam od ponad trzydziestu lat, nie tracàc nic ze
swego uroku i niezwyk∏oÊci.
Weronika Girys-Czagowiec
1

2
3
4
5
6

M. Tomaszewska, Tajemnica bia∏ego pokoju, Warszawa 1977, s. 206.
Tam˝e, s. 149.
Tam˝e, s. 151.
Tam˝e, s. 68.
Tam˝e, s. 96.
Tam˝e, s. 97.
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Pi´ç z∏otych minut ratujàcych ludzkie ˝ycie
Pod takim has∏em Fundacja Prometeusz prowadzi cykl certyfikowanych
szkoleƒ dla dzieci i m∏odzie˝y szkolnej z zakresu
pierwszej pomocy. Celem
akcji jest upowszechnienie podstawowej wiedzy
o udzielaniu pierwszej pomocy i promocja powszechnego numeru ratunkowego – 112.
Instruktorzy w ciekawy i przyst´pny sposób
przekazujà wiedz´ dotyczàcà post´powania
w stanach nag∏ych (opatrywanie z∏amaƒ i zwich-

ni´ç, ran, krwotoków, poparzeƒ, zad∏awienia, zakrztuszenia etc.), równie˝ w przypadku ma∏ego
dziecka i niemowl´cia. Fina∏em jest pokaz post´powania przy wypadku samochodowym.
W 2010 r. Fundacja przeprowadzi∏a szkolenia w wybranych szko∏ach w pi´ciu dzielnicach: w Weso∏ej, naUrsynowie, na Bielanach,
w ÂródmieÊciu i we W∏ochach.
M∏odzie˝ wykazywa∏a si´ du˝à motywacjà do zdobycia takiej wiedzy
i z pewnoÊcià wiele zapami´ta po osobistym
udzielaniu pomocy w pozorowanych scenkach.

Muzykowanie w Wybickim
O muzykowaniu w Wybickim, czyli w XXV LO im Józefa Wybickiego w Falenicy,
opowiada nauczycielka Pani
Wanda Nowialis-Pietraszek:
„W 2008 r., a dok∏adnie
w czerwcu, na koniec roku
szkolnego, po oficjalnej
cz´Êci uroczystoÊci sala
gimnastyczna hukn´∏a muzykà, bo by∏a perkusja, gitara elektryczna, gitara basowa i dwie solistki, teraz ju˝ absolwenci naszego LO. Pomys∏
zrodzi∏ si´ podczas rozmowy z uczniami jednej
z klas, którà uczy∏am. Pami´tam dok∏adnie,
wchodz´ do klasy, cisza jak makiem zasia∏, g∏owy spuszczone, wieje smutkiem. Pytam, wi´c
co si´ dzieje? A oni na to, ˝e tylko nauka, klasówki, stopnie i nic poza tym. Zada∏am wi´c kolejne pytanie, a co byÊcie chcieli, jakie macie
marzenia? I wtedy jeden z uczniów powiedzia∏,
˝e jego marzenia sà nierealne, bo chcia∏by, aby
w szkole powsta∏ zespó∏ muzyczny, w którym on
by∏by perkusistà, a dwie kole˝anki solistkami.
Uzna∏am, ˝e to Êwietny pomys∏, uzyskaliÊmy akceptacj´ Dyrekcji, szko∏a udost´pni∏a nam nie
tylko sal´ na próby, ale znalaz∏a tak˝e pieniàdze
na zakup wymarzonej perkusji. Zespó∏ nosi nazw´ „Fahrt”, a w jego sk∏ad wchodzà: Natalia
Konowrocka (Êpiew) i Miko∏aj Boratyƒski (Êpiew,
gra tak˝e na gitarze) oraz Agata Rodziewicz
(skrzypce) i Kacper Królak (gitara)”.
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Rozmowa z wokalistkà zespo∏u „Fahrt” – Natalià Konowrockà „Natt”, uczennicà klasy II b
(biologiczno-chemicznej):

Jak si´ zacz´∏a Twoja przygoda ze Êpiewem?
W przedszkolu chodziliÊmy na przedstawienia
Klubu Kultury w Falenicy. Mama postanowi∏a mnie
zapisaç do sekcji wokalno-teatralnej „Melodyjki”
w tym klubie. Zacz´∏am uczestniczyç w zaj´ciach
w wieku 7 lat i chodzi∏am na nie a˝ do 6 klasy
szko∏y podstawowej. Bardzo mi∏o to wspominam.
Póêniej przeprowadziliÊmy si´ z Falenicy do Wiàzowny i nastàpi∏a zmiana Êrodowiska. W 3 klasie
gimnazjum odby∏ si´ ogólnoszkolny konkurs wokalny i zaj´∏am w nim pierwsze miejsce.
Czy pobiera∏aÊ profesjonalne lekcje Êpiewu
lub uczy∏aÊ/uczysz si´ w szkole muzycznej?
Nie, jestem kompletnym samoukiem.
W jaki sposób wesz∏aÊ w sk∏ad zespo∏u
„Fahrt”?
W zesz∏ym roku moja wychowawczyni razem
z nauczycielkà, która uczy informatyki, przygotowywa∏y przedstawienie o Janie Pawle II. Powiedzia∏am, ˝e mog´ coÊ zaÊpiewaç i dosta∏am
wi´kszà rol´. Pani Wanda mnie wypatrzy∏a, zaproponowa∏a wspó∏prac´ z zespo∏em i tak zosta∏o do dnia dzisiejszego.
Widzia∏am wyst´p w trakcie Dnia Otwartego w LO i by∏am mile zaskoczona tym, jak wiele m∏odzie˝y bra∏o w nim udzia∏. Taƒczyli,
Êpiewali. Czy trudno namówiç do wspólnych
wyst´pów kole˝anki i kolegów?
Akurat z tym nie by∏o problemu, motywacjà ze
strony nauczycieli by∏o podniesienie oceny

Fundacja zaprasza do wspó∏pracy równie˝ szko∏y i instytucje dzia∏ajàce na terenie
naszej dzielnicy. Placówki zainteresowane
w∏àczeniem si´ w akcj´ mogà skontaktowaç si´ z fundacjà telefonicznie
pod numerem (22) 854-07-54 bàdê
e-mailowo: fundacja@fundacja
prometeusz.pl
Wi´cej informacji o Fundacji
i podejmowanych przez nià dzia∏aniach znajdà Paƒstwo na stronie:
www.fundacjaprometeusz.pl
Hanna Kowalska
z przedsi´biorczoÊci. Bardzo ch´tnie wzi´li wi´c
udzia∏, Êwietnie si´ bawili, by∏a super atmosfera,
a to jest najwa˝niejsze. Przedstawienie przygotowaliÊmy w 2 tygodnie.
Pani Dyrektor wspomnia∏a, ˝e taƒczyli równie˝ nauczyciele?
Tak, taƒczy∏y dwie nauczycielki.
Âpiewasz tylko w j´zyku polskim?
Równie˝ w j´zyku angielskim i niemieckim.
W ubieg∏ym roku, na ogólnopolskim przeglàdzie
piosenki europejskiej „Nutka Poliglotka”, za wykonanie piosenki z musicalu Taniec Wampirów
w j´zyku niemieckim, otrzymaliÊmy z Miko∏ajem
Boratyƒskim pierwsze miejsce.
Co byÊ chcia∏a robiç w przysz∏oÊci?
Planuj´ studia muzyczne na Akademii Muzycznej w Warszawie, na kierunku musical. Musical i teatr to jest coÊ, co mnie niezwykle fascynuje i inspiruje i to jest to, z czym wià˝´ przysz∏oÊç. Chcia∏abym, korzystajàc z okazji, podzi´kowaç za wsparcie i wiar´ we mnie: rodzicom, ch∏opakowi i przyjacio∏om, bo tak na prawd´ bez nich nie by∏abym tu gdzie jestem.
Anna Nowosielska
anwws@vp.pl
„Zanim staniesz
w Êwietle ramp, musisz przejÊç przez
kolejne stopnie wtajemniczenia, nauczyç
si´ warsztatu, zdobyç mistrzowski pas.
(..) Gdy poczytamy
biografie wielkich artystów, zauwa˝ymy,
˝e cechà wspólnà
jest nieugi´ta wiara oparta na solidnym fundamencie. Fundamentem jest zawsze praca.
Cokolwiek by Wam mówili. Jakiekolwiek
Êwietliste wizje by przed Wami roztaczali.”
Trzymam kciuki za m∏odych wokalistów.
Pozdrawiam Natali´ i Miko∏aja.
Patrycja Kosiarkiewicz
www.patrycja.pl
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Domy z duszà ... i co dalej? –
„Êwidermajerowa tuba” coraz lepiej s∏yszalna
Tytu∏owe pytanie o przysz∏oÊç drewnianej architektury linii otwockiej po raz
pierwszy od wielu lat zosta∏o tak mocno postawione
podczas dwudniowego seminarium w 2008 r. Organizatorami ówczesnej dyskusji by∏y Stowarzyszenie Artystów i Przyjació∏ Kultury Otwockiej, Towarzystwo Mi∏oÊników Falenicy i Âwidermajer – Stowarzyszenie Mi∏oÊników Drewnianej Architektury Linii Otwockiej w Józefowie. DziÊ rozmawiam
z za∏o˝ycielem Stowarzyszenia Âwidermajer,
a jednoczeÊnie twórcà portali internetowych
www.swidermajer.pl, www.andriolli.pl – panem
Robertem Lewandowskim.
D.Ch.: Otwockie seminarium „Domy z duszà i co dalej...” zakoƒczy∏o si´ postawieniem
konkretnych wniosków. Czy zawarte w nich
postulaty doczeka∏y si´ realizacji?
R.L.: Seminarium umo˝liwi∏o spotkanie Êrodowisk zainteresowanych ochronà drewniaków
linii otwockiej ze specjalistami w dziedzinie
ochrony zabytków, architektami i przedstawicielami samorzàdów. Zg∏oszono szereg konkretnych propozycji i rozwiàzaƒ. Wnioskowano
m.in. o: oznakowanie zabytkowych obiektów,
ustanowienie miejskiego konserwatora zabytków, uruchomienie procedur dotyczàcych utworzenia „Parku Kulturowego Wille Otwockie”. Wokó∏ tych postulatów nadal trwajà burzliwe dyskusje, tak wi´c nie doczeka∏y si´ jeszcze realizacji.
W jakim stopniu dzia∏alnoÊç organizacji po˝ytku publicznego na rzecz ochrony architektury drewnianej linii otwockiej przyczynia si´
(tam, gdzie to jeszcze mo˝liwe) do ratowania
„Êwidermajerów”?
Uwa˝am, ˝e im wi´cej mówimy o historii regionu, o architekturze nadÊwidrzaƒskiej, tym bardziej
przywracamy, odbudowujemy i kszta∏tujemy lokalne genius loci. Mówiàc o „Êwidermajerach” i stylizacji architektonicznej, edukujemy odbiorców,
a poprzez takie dzia∏ania – nasza „Êwidermajerowa
tuba” staje si´ coraz bardziej s∏yszalna i rozpozna-

dawnej architektury. ZaÊ tam, gdzie ona przetrwa∏a, nadal brak oznakowaƒ, choç o historii
wielu domów mo˝na przeczytaç w okolicznoÊciowych publikacjach. Czy sà na terenie
Otwocka, Józefowa lub dzielnicy Wawer oznakowane Êcie˝ki turystyczne, prowadzàce szlakiem dawnych „Êwidermajerów”?
Wiem, ˝e istniejà szlaki turystyczne opisywane
w przewodnikach, które uwzgl´dniajà wybrane
obiekty drewnianej architektury. Organizowane sà
równie˝ wycieczki szlakiem starych „Êwidermajerów”. Natomiast nie s∏ysza∏em, aby istnia∏y oznakowane szlaki dotyczàce wy∏àcznie tej architektury.

walna. „Âwidermajer” mo˝emy uto˝samiaç z naszà ma∏à ojczyznà, w której ten˝e „Êwidermajer”
stanowi ∏àcznik pomi´dzy tradycjà i przysz∏oÊcià.
Styl „Âwidermajer” zwiàzany jest z postacià s∏ynnego ilustratora Elwiro Micha∏a Andriollego. Czy pami´ç o nim na sta∏e wpisana jest w dzia∏ania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego naszych terenów?
Tak jak w rodzinie wspomina si´ swoich przodków, ich talenty i czyny – podobnie w przypadku Andriollego nie sposób pominàç jego wp∏ywu na historyczny kierunek rozwoju wsi, kolonii
i osiedli najpierw nadÊwidrzaƒskich, a nast´pnie po∏o˝onych
dalej wzd∏u˝ tzw. linii otwockiej.
W kwietniu ub.r. uchwa∏à Rady
Miasta Józefowa nadano poÊmiertnie Andriollemu tytu∏ Honorowego Obywatela Miasta Józefowa, a w maju 2010 r. spektakularnym wydarzeniem by∏ Festiwal
Otwarte Ogrody w Józefowie,
równie˝ w sporej cz´Êci poÊwieWiele informacji o „Êwidermajerach”, o Andriollim mo˝na
cony ˝yciu i twórczoÊci Andriolleznaleêç w publikacjach wydawanych nak∏adem samorzàdów
go. W tym roku obchodzimy 175.
lub prywatnych osób. Nabyç je mo˝na we wszystkich
rocznic´ jego urodzin, rok 2011
placówkach kultury zlokalizowanych wzd∏u˝ linii otwockiej
zosta∏ w naszym województwie
og∏oszony Rokiem Andriollego.
Gdzie zatem zapoznaç si´ mo˝na z historià
Spacerujàc wzd∏u˝ brzegu rzeki Âwider,
„domów z duszà” oraz z historià ˝ycia i dospotyka si´ tabliczki z napisem „Brzegi Anrobkiem artystycznym Andriollego, rozmi∏odriollego”, czy jest to wspomnienie marszu
wanego w nadÊwidrzaƒskiej przyrodzie?
Êladami Andriollego, zorganizowanego w raWspomnienia i pamiàtki po Andriollim mo˝emach ubieg∏orocznych Otwartych Ogrodów?
my znaleêç w Muzeum Ziemi Miƒskiej, w koÊcieZgadza si´. Tabliczki sà wspomnieniem Festiwale w Ka∏uszynie, w Muzeum Ziemi Otwockiej,
lu Otwarte Ogrody Józefów 2010, a konkretnie
w koÊciele oraz w Centrum Historycznym „Stara
Ogrodu Brzegi Andriollego, który obejmowa∏ dwie
Plebania” w Karczewie, w Na∏´czowskim OÊrodcz´Êci jego posiad∏oÊci. W cz´Êci Êwiderskiej mia∏a
ku Kultury oraz na wystawach prezentowanych
miejsce tematyczna wystawa archiwalnych map,
goÊcinnie w ró˝nych placówkach przez Muzeum
a tak˝e mo˝na by∏o nabyç okolicznoÊciowà map´
E. M. Andriollego w Józefowie, które nie posiada
pt. „Brzegi, szkic osady dworskiej”, autorstwa Anjeszcze w∏asnych sal wystawowych.
Zainteresowane tematykà osoby znajdà te˝
driollego (kopia mapy dost´pna jest obecnie na
sporo informacji o „Êwidermajerach”, o Andriolwww.andriollowka.pl). W cz´Êci józefowskiej prelim w publikacjach wydanych nak∏adem samozentowaliÊmy pierwodruki ilustracji artysty, które
rzàdów lub prywatnych osób. Nabyç je mo˝omawia∏ pan Piotr Kina we wszystkich placówkach kultury zlokalizobort z Muzeum Narowanych wzd∏u˝ linii otwockiej. Czy jakàÊ z tych
dowego w Warszawie
publikacji chcia∏by pan szczególnie poleciç?
i o których mo˝na by∏o
Szczególnie polecam reprint albumu „Andriolli
z nim porozmawiaç.
w sztuce i ˝yciu spo∏ecznym”, który jest kopalnià
Rozmowy te inspirowiedzy o ˝yciu i twórczoÊci artysty, a ponadto zawa∏y wiele osób do
wiera ponad 300 ilustracji autorstwa Andriollego.
dalszego dzia∏ania.
Godne polecenia sà równie˝ pozosta∏e publikacje
Na oznakowanym
Wydawnictwa Âwidermajer, które przybli˝ajà czyterenie dawnej potelnikom histori´ i architektur´ naszego regionu.
siad∏oÊci Andriollego
Dzi´kuj´ za rozmow´ i ˝ycz´ dalszych udapoza pi´knà przyronych dzia∏aƒ i publikacji nag∏aÊniajàcych prodà, chylàcymi si´ do
blem ginàcej, niepowtarzalnej podwarszawwody wierzbami (Anskiej architektury drewnianej.
driolli sadzi∏ je w celu regulacji brzegów)
d. ch.
dchoinska@gmail.com
nie ma ju˝ Êladów
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W rezerwacie Âwider
Gdy pierwsze wiosenne
deszcze sp∏uka∏y ju˝ zimowy
kurz, ziemia odetchn´∏a
z ulgà. Zazieleni∏y si´ czeremchy, lada chwila obsypià
si´ bia∏ym kwieciem. ˚yç
nie umieraç. Maj to dla wielu, w tym tak˝e i dla mnie,
najpi´kniejszy miesiàc w roku. Chcia∏oby si´ powtórzyç za Tuwimem:
G∏ow´ w bzy – na stracenie,
W szalejàce wi´zienie,
W zapach, w per∏y i dreszcze!
Rwijcie, nieÊcie mi jeszcze!
Có˝, dzikich bzów nie obiecuj´, ale gàszcz
zielonoÊci, bujnoÊç przyrody, Êwie˝oÊç wiosny
– i owszem. A wszystko to w rezerwacie Âwider.
Obejmuje on swym zasi´giem fragment doliny
Âwidra wraz z dolnym biegiem Mieni. Dzisiejsza
trasa liczy ok. 10 km i prowadzi z Wiàzowny
przez Emów do Józefowa, a nast´pnie powrót
do Wiàzowny innà drogà. Samochód mo˝na zostawiç na parkingu przy karczmie w Wiàzownie
(jadàc od strony Warszawy, po prawej stronie
trasy lubelskiej). Stàd prowadzi droga poczàtkowo asfaltowa, potem utwardzona, w kierunku
Emowa. Przekraczamy dop∏yw Mieni, pozostawiajàc biegnàcy dalej prosto niebieski szlak, odbijamy w lewo. Wzd∏u˝ drogi widoczne schrony
z czasów I wojny Êwiatowej. Nale˝à one do tzw.
PrzedmoÊcia Warszawskiego. By∏a to linia
umocnieƒ, wybudowanych przez Niemców w latach 1915–1916, na wypadek rosyjskiej ofensywy. Pot´˝ne ˝elbetonowe bloki robià wra˝enie.
Nieprzypadkowo wybudowano je pomi´dzy rze-

kà a wynios∏à wydmà (120 m n.p.m.), dodatkowe przeszkody wspomaga∏y bowiem skutecznoÊç obrony. Nietrudno przenieÊç si´ myÊlami
kilkadziesiàt lat wstecz...
Droga wiedzie przez las, miejscami widaç
zabudowania. KiedyÊ by∏y to ogródki dzia∏kowe nale˝àce do Rady Ministrów, obecnie niektóre domy sà ca∏oroczne. Miejsce niewàtpliwie urokliwe i bardzo zdrowe – olejki eteryczne wydzielane przez sosny dzia∏ajà korzystnie
nie tylko na nasze samopoczucie. To dlatego
w otwockich lasach za∏o˝ono, czynne do dziÊ,
sanatorium dla chorych na gruêlic´. Jednak
w upalne letnie dni, kiedy w sosnowym lesie goràco i sucho niczym w piekarniku, z wdzi´cznoÊcià myÊl´ o liÊciastych mieszkaƒcach mojego
podwórka.
Po kilku kilometrach dochodzimy do asfaltowej drogi (nr 721) ∏àczàcej Wiàzown´ z Józefowem. Skr´camy w lewo, by przedostaç si´ przez
most na drugi brzeg Mieni. Tu spotykamy czerwony szlak, prowadzàcy w stron´ Wiàzowny.
Dalsza cz´Êç naszej wycieczki ma zupe∏nie inny
charakter. Âcie˝ka jest wàska, przebiega zaledwie kilka, kilkanaÊcie metrów od brzegu rzeki.
Mienia na tym odcinku silnie meandruje, dlatego
raz brzeg jest niski, a innym razem wysoki, stale podmywany. Widaç, jak ˝ywe sà to procesy
– koryto rzeki zmienia si´, z wysokich skarp do
wody osuwajà si´ drzewa. W innych miejscach
odnaleêç mo˝na dawne, obecnie osuszone starorzecza. Wiosnà, kiedy poziom wody jest najwy˝szy, ta niewielka rzeka toczy niebywa∏e iloÊci
wody, a z nià ga∏´zi, pni, itd. Czerwony szlak
przebiega, chcia∏oby si´ powiedzieç, u stóp dostojnego olbrzyma – czterechsetletniego d´bu,
zwanego Bartkiem Mazowieckim. To dobre miej-

sce na odpoczynek, zw∏aszcza jeÊli wybierzemy
si´ z dzieçmi. O wiele ∏atwiej b´dzie im zapami´taç, co to takiego „pomnik przyrody”, kiedy zobaczà go na w∏asne oczy, a zw∏aszcza jeÊli spróbujà, trzymajàc si´ za r´ce, objàç jego 5,5-metrowy w obwodzie pieƒ.
Âcie˝ka urozmaicona, Êwietna trasa tak˝e rowerowa, choç ze wzgl´du na przewrócone drzewa, kilkukrotnie mo˝e trzeba b´dzie przenieÊç
rower. Z tego wzgl´du, ten odcinek trasy zazwyczaj bardzo podoba si´ m∏odszym turystom.
Uwa˝ny obserwator przyrody zauwa˝y byç mo˝e wspania∏e porosty na dorodnych topolach.
Niektóre z nich, jak màkla tarniowa i màklik otr´biasty, sà gatunkami wskaênikowymi dla oznaczania czystoÊci Êrodowiska.
W przeciwieƒstwie do pierwszego etapu naszej wycieczki, nie mo˝na tu narzekaç na brak
gatunków. Sosnowa „monotonia” ust´puje
przed bogactwem zbiorowisk nadrzecznych –
czeremchy, trzmieliny, dzikie ró˝e i wiele innych
drzew i krzewów czynià ten zakàtek naprawd´
pi´knym. Wokó∏ bia∏ych kwiatów uwijajà si´
owady – pszczo∏y i barwne motyle.
Z ciekawszych zwierzàt wyst´pujàcych
w rezerwacie warto wspomnieç o bobrach
(widoczne zgryzy). Jest to zwierz´ p∏ochliwe,
prowadzàce raczej nocny tryb ˝ycia, wi´c zobaczyç go b´dzie nie∏atwo. Spotkaç mo˝na natomiast „niebieskà strza∏´” – zimorodka –
rzadkiego ptaka o szafirowym upierzeniu oraz
jednà z ∏adniejszych kaczek – tracza nurog´Ê,
gnie˝d˝àcego si´ w dziuplach starych drzew.
Cz´sto daje si´ us∏yszeç, a nawet zobaczyç
najwi´kszego z polskich dzi´cio∏ów – dzi´cio∏a
czarnego. Czerwony szlak doprowadza nas
na parking w Wiàzownie, z którego rozpocz´liÊmy wycieczk´.
Ma∏gorzata Matyka

Prosz´ si´ nie baç, on nie gryzie...
... a ja si´ boj´, gdy˝ b´dàc dzieckiem zosta∏am
pogryziona przez dobermana, wi´c gdy w lesie
podbiega do mnie pies, szczekajàc i szczerzàc
k∏y, parali˝uje mnie strach.
Wiosna wybuch∏a pe∏nià swych si∏, wyciàgajàc nas na spacery, przeja˝d˝ki rowerowe, rolki.
Nasza cz´Êç Warszawy, pasmo otwockie, ma
dodatkowo ten ogromny atut w postaci lasów,
dzi´ki czemu wystarczy przejÊç kilkadziesiàt metrów i ju˝ mo˝emy oddychaç czystym, przesyconym olejkami powietrzem. Chodzà najm∏odsi,
w Êrednim wieku i starsi, rodzice z dzieçmi i w∏aÊciciele psów ze swoimi pupilami – ka˝dy ma
do tego prawo, ale czasami zapominamy o obowiàzkach, szczególnie niektórzy w∏aÊciciele
psów, gdy wychodzà na spacer do lasu.
Mój ostatni spacer o ma∏o co nie skoƒczy∏
si´ wizytà na chirurgii. Idàc przez las, nagle
us∏ysza∏am, ˝e ktoÊ przywo∏uje psa. W takich
sytuacjach w mojej g∏owie natychmiast wracajà wspomnienia i pierwsze co robi´, to staj´
bez ruchu rozglàdajàc si´, co si´ dzieje. W tym
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momencie zobaczy∏am – dobermana bez smyczy, bez kagaƒca. Pies zaczà∏ biec w mojà stron´, szczekajàc i szczerzàc z´by, ca∏kowicie nie
reagowa∏ na przywo∏ania w∏aÊciciela. W∏aÊciciel, pan w wieku ok. 70 lat, zwyczajnie szed∏,
wo∏ajàc „pupila”. Kiedy zapià∏ psu smycz, nie
raczy∏ mnie przeprosiç, choç widzia∏, jak bardzo si´ wystraszy∏am. Na moje pytanie, czy
wie, co to za rasa, odpar∏, ˝e tak, i poszed∏ dalej. A gdyby to by∏o ma∏e dziecko... Coraz cz´Êciej te˝ s∏ysz´ od znajomych i sàsiadów, ˝e
przestali chodziç na spacery do lasu, gdy˝ pies
zosta∏ pogryziony przez innego psa. Sytuacje
si´ powtarzajà, ale chyba za ma∏o si´ o nich
mówi, wi´c szybko o nich zapominamy, myÊlàc, ˝e nas to nie dotyczy.
Szanowni w∏aÊciciele czworonogów, nie zapominajcie, ˝e zwierz´ to nie cz∏owiek, któremu
mo˝na wyt∏umaczyç. Rozumiem, ˝e Wasz pies
jeszcze nigdy nikogo nie ugryz∏ i w Waszej
obecnoÊci jest ∏agodny jak baranek, ale nie warto sprawdzaç, kiedy mo˝e byç ten pierwszy raz.

Zgodnie z Regulamin utrzymania czystoÊci i porzàdku na terenie Miasta Sto∏ecznego Warszawy „Zwierz´ta agresywne lub mogàce wzbudzaç zagro˝enie dla otoczenia winny byç prowadzone pojedynczo, wy∏àcznie przez osoby
doros∏e. Zwierz´ta te muszà byç prowadzone
w sposób zapewniajàcy sprawowanie nad nimi
kontroli.” (§ 29, ust. 2).
Bardzo lubi´ wszystkie zwierz´ta, koty i psy
darz´ najwi´kszà sympatià. Uwa˝am, ˝e sà Êliczne i màdre, ale nie ufam im do koƒca. To tylko
zwierz´ta i nigdy nie mo˝na byç w 100% pewnym, jak zareagujà. Nie taki zapach, zbyt szybki
ruch r´kà, wszystko to mo˝e je przestraszyç,
a one w obronie zareagujà pazurami i/lub z´bami.
Prosz´ wi´c, dmuchajmy na zimne, obyÊmy
z wiosennych spacerów po lesie przynosili jedynie twarze ogorza∏e pierwszymi promieniami
s∏oƒca, a nie wspomnienia (i oby tylko wspomnienia) strachu przed atakujàcym nas psem.
Judyta Weso∏owska

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

OsiemnaÊcie lat w „Kàcie”
Artyku∏ ten, którego tytu∏
sugerowaç mo˝e Paƒstwu
opis grubo przesadzonej
szkolnej kary, poÊwi´cony
jest dosyç przewrotnie nazwanej instytucji, która pozostawia w pami´ci jak najbardziej pozytywne wspomnienia. Mowa tu o M∏odzie˝owym OÊrodku Socjoterapii nr 2 „Kàt” znajdujàcym si´ przy ulicy Zorzy w Aninie, którego
osiemnaste w∏aÊnie urodziny obchodzi spo∏ecznoÊç jego uczniów, absolwentów i personelu.
Miejsce to nie nale˝y co prawda do wawerskich
„bia∏ych plam”, których przybli˝aniem zajmowaliÊmy si´ w poprzednich artyku∏ach naszego „instytucyjnego” cyklu, i poÊwi´cono mu ju˝ wiele
publikacji w ró˝nych mediach, jednak˝e warte
jest ka˝dego kolejnego poÊwi´conego mu reporta˝u jako obdarzone wyjàtkowym genius loci
nieobecnym w ˝adnej innej znanej mi placówce
oÊwiatowej.
OÊrodek – jak czytamy w jednym z informatorów poÊwi´conych warszawskim szko∏om Êrednim – zosta∏ za∏o˝ony i funkcjonuje nadal z myÊlà
o „m∏odzie˝y zdolnej, ale z powodów emocjonalnych majàcej trudnoÊci z naukà w standardowej
szkole”. W sk∏ad „Kàta” wchodzà liceum i gimnazjum, jednak podopieczni oÊrodka nie muszà byç
ich uczniami (choç tacy „nieuczniowie” stanowià
mniejszoÊç). Po∏ow´ budynku placówki stanowi
hostel dla uczniów i podopiecznych, którzy z tych
czy innych wzgl´dów nie mogà mieszkaç w rodzinnych domach (cz´sto powodem jest tu odleg∏oÊç – do „Kàta” przyjmowana jest m∏odzie˝ nie
tylko z Warszawy, ale tak˝e z innych miejscowoÊci, niekiedy nawet z rubie˝y kraju).
OÊrodek zosta∏ za∏o˝ony z inicjatywy ¸ukasza
¸ugowskiego, który od samego poczàtku istnienia placówki jest jej dyrektorem. Mam nadziej´,
˝e nie nara˝´ mu si´, piszàc, ˝e patrzàc na niego, mo˝na zrozumieç wiele aspektów „Kàtowej”
specyfiki. Od razu zaznaczam, ˝e nie chodzi
o nic z∏ego. Ale jeÊli dyrektor szko∏y nosi d∏ugie
w∏osy i jeszcze d∏u˝szà bogato ozdobionà brod´
oraz ubiera si´ nieformalnie do bàdê co bàdê
pracy biurowej, mo˝na si´ domyÊliç, ˝e atmosfera kierowanej przez niego instytucji umo˝liwia
swobodne myÊlenie i taoistycznà „∏agodnà anarchi´”, w której nikt nikim nie rzàdzi, a raczej radzi, wskazuje i pozwala dzia∏aç, interweniujàc
tylko przeciwko patologii, która w takich warunkach nie znajdujàca kryjówki w konwenansach
wychodzi na jaw ju˝ in statu nascendi. W rozmowie z nim pozna∏em niewiarygodnà, ale jak˝e

znajomo brzmiàcà odysej´ przez morza ja∏owej
biurokracji pe∏ne zasadzek, takich jak tudnoÊci
lokalowe, wadliwe prawo oÊwiatowe czy spory
kompetencyjne, zakoƒczonà szcz´Êliwie przybiciem do aniƒskiej Itaki, którà od czasu do czasu
wstrzàsajà najazdy tylnych stra˝y wy˝ej wymienionych problemów.
Kadra „Kàta” to ciekawy wachlarz z∏o˝ony
z nauczycieli oraz (wyst´pujàcych tu w wi´kszej
ni˝ tradycyjnie liczbie) wychowawców wspartych
niewielkim acz pr´˝nym zespo∏em psychologów.
W rozmowie z dyrektorem ¸ugowskim dowiedziaa∏em si´, ˝e mimo i˝ na pierwszy rzut oka na wyglàd i osobiste zami∏owania cz∏onków kadry mo˝na by ich wziàç za trup´ cyrkowà dobieranà przez
niewidomego, sà to ludzie, którzy przeszli przez
g´ste sito wymagaƒ wykraczajàcych poza samo
wykszta∏cenie i nikt z nich nie jest tam przypadkowo, a zdolnoÊci ka˝dego sà konieczne, aby ca∏oÊç dzia∏a∏a prawid∏owo.
Warto w tym miejscu napisaç o tym co, czy
te˝ raczej kto, kryje si´ za cytowanym powy˝ej
okreÊleniem z informatora. M∏odzie˝ „Kàtowa”
mog∏aby pos∏u˝yç za temat obszernego elaboratu naukowego, na który ze wzgl´du na jednà
z zasad polityki redakcji, aby gazeta nasza nie
przekracza∏a masy 10 kg, nie mog´ sobie pozwoliç. Gdybym jednak w przyp∏ywie socjologicznego geniuszu (nie ˝eby coÊ takiego mi si´
przytrafia∏o) na ten elaborat si´ porwa∏, tak zatytu∏owa∏bym jego rozdzia∏y:
• Rozdzia∏ 1 – „Pokojowe wspó∏istnienie wielkiej iloÊci kultur i subkultur”
• Rozdzia∏ 2 – „Harmonia osiàgni´ta przy minimalnej iloÊci regu∏” (w „Kàcie” obowiàzujà
trzy regu∏y: nie wolno przebywaç w oÊrodku
pod wp∏ywem Êrodków afektujàcych ÊwiadomoÊç, nie wolno stosowaç ˝adnej przemocy
[nie tylko fizycznej ale i werbalnej] oraz nie
wolno przekroczyç ustalonej procentowej iloÊci nieusprawiedliwionych nieobecnoÊci [bazowa to 20%, lecz bywa modyfikowana w zale˝noÊci od uwarukowaƒ osobistych danego
„Kàtowicza”]).
• Rozdzia∏ 3 – „Kontakt z Obcym jako naturalna cz´Êç codziennoÊci”
No w∏aÊnie – kontakt z Obcym, Innym, Nieznanym. „Kàt” jako miejsce, do którego przyjmowani sà ludzie z ró˝nych Êrodowisk, jest p∏aszczyznà porozumienia ekstremalnie dla siebie nawzajem egzotycznych poglàdów i stylów bycia. Co
w tym wyjàtkowego – zapyta ktoÊ powo∏ujàc si´
na fakt, i˝ w ka˝dej innej szkole tak˝e znajdà si´
ludzie z ró˝nych biegunów Êwiatopoglàdowych.
W odpowiedzi na takie pytanie nale˝y jeszcze raz

podkreÊliç, ˝e m∏odzie˝ z aniƒskiej placówki jest
obdarzona/pokarana przez los napotkanymi na
ró˝nych etapach ˝ycia doÊwiadczeniami niezrozumienia, odtràcenia, k∏opotów majàcych swe
êród∏o w bezdusznym systemie biurokratycznym
czy te˝ zwyk∏ego braku w∏aÊciwej osoby napotkanej we w∏aÊciwym czasie, która mia∏aby oczy,
uszy i r´ce gotowe do tego, by w kluczowych
momentach ˝ycia m∏odego cz∏owieka dostrzec
jego potrzeby, us∏yszeç jak próbuje mówiç o tym,
co go dr´czy, lub by powstrzymaç go przed zrobieniem b∏´du rujnujàcego jego przysz∏oÊç.
W wyniku tych doÊwiadczeƒ wielu z podopiecznych dyrektora ¸ugowskiego jest nadwra˝liwych
na „starcie” z kimÊ diametralnie odmiennym
i fakt, ˝e m∏odzie˝ ta w tym tyglu cz´sto bardzo
silnych osobowoÊci potrafi wspó∏istnieç ze sobà
bez powa˝nych konfliktów, st∏oczona w dodatku
w niewielkim jak na szkolne standardy budynku,
jest rzeczà niesamowità i najwi´kszy sceptyk
musi przyznaç, ˝e w naszym spo∏eczeƒstwie tak
mocno podzielonym przez polityk´, coraz wyraêniejsze ró˝nice gospodarcze (swojà drogà Wawer jest ich przyk∏adem – przy jednej ulicy potrafià wyst´powaç zrujnowane i pleÊniejàce drewniane domy schorowanych emerytów i pe∏ne
przepychu wille nuworyszy) taka komunikacja
mi´dzyludzka jest ewenementem.
B´d´ z Paƒstwem szczery – przez dwa lata by∏em uczniem „Kàta”. Zar´czam jednak Paƒstwu,
˝e jako osoba pozbawiona sentymentalizmu nie
uleg∏bym ˝adnej namowie do napisania tego artyku∏u, a wszystko co Paƒstwu przekazuj´ mo˝e
byç potwierdzone przez ka˝dego, kto bli˝ej to
miejsce pozna. Cz´sto, b´dàc jeszcze w klasie
maturalnej, zastanawia∏em si´, co sprawia, ˝e
w szkole, w której dopuszczenie pokrywania
przez uczniów Êcian (tak˝e wewn´trznych) rysunkami i napisami czasem, by zacytowaç Paw∏a Jasienic´, „skutkuje równie b∏ogo niczym wypuszczone na swobod´ zarazki t´˝ca”; w szkole
z kadrà, na widok której nieznajàcy jej cz∏onków
mogliby si´ przestraszyç, rozeÊmiaç, rozp∏akaç
lub zataƒczyç limbo ty∏em; wreszcie w szkole,
w której ∏awki wyglàdajà jak makieta Bejrutu –
ludzie sà radoÊni i czujà si´ naprawd´, a nie
z nakazu oficjeli, jak w drugim domu? Odpowiedê jest chyba taka: skoro „punk” i „dres” mogà zostaç kolegami, skoro schorowany cynik
zaczyna si´ uÊmiechaç, skoro dziewczyna wyrzucana ze szkó∏ przez „prawomyÊlnych” nauczycieli jako leniwa i niezdolna z maturà zdanà
powy˝ej Êredniej krajowej idzie na presti˝owe
studia, a ch∏opak, który by∏by straci∏ ca∏à rodzin´, odzyskuje pewnoÊç siebie i zostaje dziennikarzem, to jak si´ nie cieszyç i czego si´ baç?
Tomasz A.J.C. Szymaƒski

Us∏ugi hydraliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
- przeglàdy i naprawy kominiarskie

tel. 696-321-228
www.silczuk-hydraulika.pl
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Architekci zapraszajà do wspó∏pracy. Aran˝acja
wn´trz mieszkaƒ, apartamentów, projektowanie
sklepów, stoisk. Architektura mieszkaniowa
i us∏ugowa. Tel: 602 435 025.
◗ Oddam sprawny telewizor 32 calowy. Tel.
22 773 21 37 (po po∏udniu).
◗ Wykonam wszelkie prace domowe, opiekuƒcze, piel´gnacyjne i ogrodowe. Rencista. Tel.
600-544-641.
◗ Dzia∏ka na Mazurach k/Sorkwit, 12 km od Mràgowa, nad jez. Je∏muƒ, o pow. 5,83 ha, w tym
las ok. 0,70 ha, dzia∏ka budowlana – sà warunki
zabudowy, przy dzia∏ce ma∏e jeziorko, na dzia∏ce
staw, media: pràd i woda, do pla˝y publicznej
ok. 700 m, cena 260000 z∏, tel. 509 867 137.
◗ Meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki.
Tel. 889 970 189.
◗ Kobieta w Êrednim wieku zaopiekuje si´ dzieckiem
lub dzieçmi. Tel. 500 138 185, 22 783 81 16.
◗ Makija˝e Êlubne, wieczorowe, okolicznoÊciowe,
tel.: 603-585-004, www.vizazystka.pl
◗ Kamieniarstwo Marek Górka – nagrobki, schody, kominki, parapety, blaty – doradz´ bezp∏atnie tel. 605 654 269.
◗ Z¸OTA RÑCZKA – drobne us∏ugi: monta˝ oÊwietlenia, monta˝ karniszy, wymiana armatury,
sk∏adanie mebli itp. Tel. 693-273-376.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 3000 m2 + dom
letniskowy ok. 100 m2 + 1,5 ha gruntu rolnego
w pi´knej okolicy ko∏o Spa∏y (woj. ∏ódzkie). Tel.:
(22) 812-14-81.
◗ Fachowe regulowanie i drobne naprawy gitar, doradztwo przy zakupie gitary. Tel. 695-622-848.
◗ Wynajm´ pod biuro ∏adny lokal, sk∏adajàcy si´
z dwóch pomieszczeƒ (20, 35 m2) w Mi´dzylesiu. Dost´p do recepcji, ∏azienki, kuchni i internetu. Kontakt: 694 810 010.
◗ Psycholog dla dzieci i doros∏ych, psychiatra,
dietetyk, coaching – www.instytut-ipro.pl, tel.
kont.: 606 994 447.

◗ Falenica do wynaj´cia lokal u˝ytkowy (produkcja-magazyn) 240 m2, tel. 602 689 128, 608
147 854.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowa w starej mi∏osnej 1200 m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna, tel. 605 981 175, dzohar1@wp.pl.
◗ Poszukuj´ dzia∏ki do wynaj´cia pod dzia∏alnoÊç
gospodarczà na terenie Dzielnicy Wawer. Powierzchnia do 1500 m2, pod∏àczone media lub
mo˝liwoÊç ich pod∏àczenia. Kontakt: 502907613
◗ Sprzedam dom w Weso∏ej 230 m2, dzia∏ka
475 m2 w bardzo dobrym stanie. 950.000 z∏.
Tel: 601 377 391.
◗ Us∏ugi koparko-∏adowarkà. Samochód z HDS-em i wywrotkà. Tel: 601 377 391.
◗ Zatrudni´ panià do sprzàtania domu (pomoc
domowa) tel. 602-598-748.
◗ Tanio sprzedam zamra˝ark´ skrzyniowà bardzo
ma∏o u˝ywanà. 200 litrowà. Tel 602 598 748.
◗ Prowadz´ poszukiwania genealogiczne przodków. Rodowody wed∏ug ksiàg metrykalnych,
ziemskich i innych dokumentów. Cena do uzgodnienia. Tel. 607 164 976.
◗ 1132 m2 budowlana – gmina Halinów, Desno,
1 km do stacji PKP, media: pràd i woda, wg planu – tereny mieszkaniowe, przy drodze asfaltowej, cena 173 000 z∏, tel. 691 552 664.
◗ Dzia∏ka na Mazurach mi´dzy Oleckiem a Suwa∏kami – Lipówka o pow. 5963 m2, w tym
ok. 3000 m2 lasu, obok siedlisko – mo˝liwoÊç
budowy, do najbli˝szego jeziora ok. 3 km, cena
18000 z∏, tel. 509 867 137.
◗ Poszukuj´ lokalu pod wynajem do magazynowania produktów spo˝ywczych (70–100 m2).
Kontakt: 601 444 735.
◗ Automatyczne nawadnianie ogrodów – projekty
i realizacje, oferujemy profesjonalne us∏ugi
w zakresie systemów nawadniania. Posiadamy
du˝e doÊwiadczenie poparte certyfikatami instalatorskimi najwi´kszych firm nawodnieniowych. KONTAKT: 504-167-731 biuro@greenpartner.pl.

REKLAMA
Informacje o zasadach reklamowania
w „Wawerskich WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
mo˝na uzyskaç pod adresem e-mailowym

reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub numerem telefonu

607-288-348

– Regina Wojewódzka

◗ Sprzedam fotelik samochodowy dla dziecka CONECO, 9–25 kg, szaro pomaraƒczowy, w stanie
dobrym, cena 180 z∏. Tel: 666 327 035.
◗ Zaj´cia PILATES w Dom Kultury MARYSIN. DoÊwiadczona, dyplomowana instruktorka, mi∏a atmosfera, karnety. Sà jeszcze wolne miejsca Zapisy tel. 504-266-599, mail uma.irina@gimail.com.
Odchudzanie, konsultacje w zakresie od˝ywiania,
u∏o˝enie diety indywidualnej, suplementacja.
◗ ORIFLAME – praca dla ka˝dego, od 16 roku ˝ycia. Zadzwoƒ: tel. 506-608-921, 698-668-280.
◗ KOREPETYCJE Z J¢ZYKA POLSKIEGO – studentka filologii polskiej pomo˝e uczniom ze
szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum
w nadrabianiu zaleg∏oÊci oraz bie˝àcej nauce.
Tanio. Mo˝liwoÊç dojazdu. Tel.: 660 757 799.
◗ Lekarz internista, wizyty domowe, opieka
nad osobami starszymi, równie˝ jezyk angielski. Telefon 601 362 743.
◗ PILNE!!! Poszukuj´ mieszkanka bez mebli dla
pracujàcej osoby samotnej w Êrednim wieku,
kulturalnej, bez na∏ogów, tel. 695 440 313.
◗ Falenica do wynaj´cia lokal u˝ytkowy (produkcja-magazyn) 240 m2, tel. kont. 602 689 128,
608 147 854.
◗ MONTA˚ ORAZ SPRZEDA˚ ANTEN TELEWIZYJNYCH I SATELITARNYCH siecikablowe, zbiorcze
anteny oraz multiswitche. Telewizja N, Cyfra+,
Polsat i na kart´, Trwam, monta˝-instalacja kamer. tel. 663-677-701 www.swiatanten.pl
◗ Do wynaj´cia atrakcyjny lokal biurowy 34 m2 –
centrum Falenicy. Nieograniczony parking. Tel.
606 591 047.
◗ Prace porzàdkowe, utrzymanie posesji, wywóz
gruzu z mieszkaƒ i placów, starych mebli, z∏omu itd. z za∏adunkiem. Warszawa i okolice.
Tel. 607-390-585.
◗ Dzia∏ka na Mazurach mi´dzy Oleckiem a Suwa∏kami – Lipówka o pow. 9017 m2, w tym
7000 m2 lasu, w centrum wsi, przy asfalcie
– mi´dzy sieldliskami – mo˝liwoÊç budowy, na
dzia∏ce pràd, do najbli˝szego jeziora ok. 3 km,
cena 36000 z∏, tel. 509 867 137.
◗ Sprzedam wózek Emmaljunga gondola i spacerówka plus dodatki. Stan bardzo dobry. Kolor
granatowy. Cena 1100 z∏. Tel. 601 444 735.

◗ ADWOKAT ¸ukasz Raj serdecznie zaprasza
do nowo otwartej kancelarii na ul. Patriotów 309A. Pe∏ny zakres us∏ug prawnych. Mi∏a atmosfera. Tanio i skutecznie. Tel. 691 714 269.
◗ Sprzedam kawalerk´ w Sulejówku 507 117 541
◗ Wynajme lokal 60 m2 wiecej informacji pod tel.
511 681 910.
◗ Sprzàtanie domów mieszkaƒ. Prace w ogrodzie. Pranie dywanów metodà suchej piany,
tapicerki meblowej i samochodowej. Tel.
515 951 236.
◗ PILNE!!! „Zadra” z Klubu Kultury w Aninie ZAPRASZA. Poszukujemy pana, który zechcia∏by
wstàpiç do naszego Kabaretu Seniorów.
Tel. 512-185-609.
◗ Sprzedam UBRANKA DLA DZIECKA – rozmiar
do 74 cm, buty NEW BALANCE, rozmiar 27.5 –
ch∏opi´ce, tel: 601 864 390.
◗ Sprzedam – TOYOTA COROLLA HATCHBACK 1994 rok, benzyna+LPG. Stan dobry,
szyby elektryczne, szyberdach, opony letnie.
Cena okazyjna. Tel. 601 864 390.
◗ Zatrudni´ panià do sprzàtania domu. Tel. 602598 -748.
◗ MALOWANIE – Profesjonalne us∏ugi malowania
wn´trz: 10 z∏/m2 – malowanie na bia∏o, 12 z∏/m2 –
malowanie kolor (+wzornik kolorów). Cena obejmuje koszty farb i zabezpieczenia powierzchni
tzw. „NA GOTOWO”. Tel. 792-077-071.
◗ PODNOÂNIK KOSZOWY – MYCIE I MALOWANIE
ELEWACJI (karcher+agregat malarski), piel´gnacja/przycinka drzew, czyszczenie/naprawa
rynien, konserwacja oswietlenia itp.- kameleo.pl@wp.pl – 792 077 071.
◗ PIECZÑTKI, WIZYTÓWKI, SZYLDY, BANERY, LITERY SAMOPRZYLEPNE, OPRAWA PRAC DYPLOMOWYCH. Dowóz+grafika GRATIS. ul.
Trakt Lubelski 253 H, e-mail: chmielewska_ewa@wp.pl, tel. 502 794 019.
◗ Prace porzàdkowe, utrzymanie posesji, wywóz
gruzu z mieszkaƒ i placów, starych mebli, z∏omu itd. z za∏adunkiem. Warszawa i okolice.
Tel. 607-390-585.
◗ MONTA˚ TELEWIZJI PRZEMYS¸OWEJ (kamer,
monitoringu) na posesjach prywatnych, w fimach, sklepach. Tel 663-677-701.
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Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
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